UZASADNIENIE

Wprowadzenie
s~

Celami projektu ustawy

implementacja dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniaj~cej

dyrektyw(( 2003/98/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1), oraz nowy spos6b
wdrozenia zmienianej dyrektywy w polskim

porz~dku

prawnym, kt6ry zapewni bardziej

przejrzyste i latwiejsze w stosowaniu rozwi~zania dotycz~ce ponownego wykorzystywania.
Dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.
stanowi wykonanie cel6w, o kt6rych mowa w Komunikacie (2011) 882 Otwarte dane- sila

napfidowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarzqdzania. Dokument ten
jestjednym z trzech opublikowanych przez Komisj((

Europejsk~

w ramach pakietu Open Data

Package, kt6ry zaklada lepsze wykorzystanie potencjalu informacji sektora publicznego dla
wzrostu konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki europejskiej.
Projekt ustawy uwzgl((dnia

podstawow~

zmian(( dyrektywy 2003/98/WE,

kt6r~

rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa, bowiem tresci

jest

b((d~ce

w posiadaniu tych podmiot6w do tej pory, na gruncie dyrektywy 2003/98/WE, podlegaly
wyl~czeniu

z

ponownego

wykorzystywania.

Dyrektywa

2013/37/UE

Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. poszerza zakres podmiotowy o archiwa,
biblioteki oraz muzea. Posluguje si(( przy tym sformulowaniem ,biblioteka uniwersytecka"
(art. 1 ust. 2 lit. e) oraz og6lnym poj((ciem ,biblioteka" (art. 1 ust. 2 lit. f). Systematyka
wyl~czeii.

sformulowana w dyrektywie wskazuje, ze chodzi o biblioteki naukowe oraz

biblioteki publiczne. Natomiast do zakresu podmiotowego nie

wchodz~

biblioteki szkolne

i pedagogiczne oraz inne, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z p6zn. zm.).
Podkreslenia przy tym wymaga, ze ponowne wykorzystywanie powinno odbywac si((
z pelnym poszanowaniem praw wlasnosci intelektualnej. Zalozenie to stanowi podstaw((
projektu- informacje sektora publicznego b((d~ce przedmiotem praw wlasnosci intelektualnej
os6b trzecich s~ wyl~czone z ponownego wykorzystywania.
Kolejn~ kluczow~ zmian~

jest zasada, zgodnie z
publicznego

mog~

kt6r~

dyrektywy 2003/98/WE

uwzgl((dnion~

w projekcie ustawy

wszystkie dokumenty udost((pniane przez organy sektora

bye ponownie wykorzystywane do dowolnych cel6w: komercyjnych lub

niekomercyjnych, chyba, ze

s~

one zabezpieczone prawami wlasnosci intelektualnej os6b
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trzecich. Nalezy podkreslic, ze ta zasada juz obecnie funkcjonuje w ustawie z 6 wrzesnia
2001 r. o dostt(pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z p6zn. zm.), zwanej
dalej ,udip". Zostala ona wprowadzona nowelizacj'! udip z dnia 16 wrzesnia 2011 r. 1, kt6ra
stanowila implementacjy dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90). Natomiast dyrektywa 2003/98/WE nie
wprowadzala takiego prawa.
Informacja sektora publicznego jest waznym materialem wyjsciowym dla produkt6w
i uslug zwi'!zanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale.
Podmioty publiczne wytwarzaj'!, gromadz'! lub przechowuj'! ogromn'! ilosc informacji i tresci,
poczynaj'!C od danych statystycznych, gospodarczych lub srodowiskowych, poprzez materialy
archiwalne, po zdigitalizowane ksiygozbiory lub kolekcje dziel sztuki. Wraz z rewolucj'!
cyfrow'! istotnie wzrosla wartosc tego zr6dla dla innowacyjnych produkt6w lub uslug
wykorzystuj'!cych takie zasoby. Opr6cz napttdzania innowacji i kreatywnosci, kt6re stymuluj'!
wzrost gospodarczy, mozliwosc ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia r6wniez
pozycjt( obywateli, wzmacniaj'!c tym samym demokracjt( uczestnicz'!C'! i promuj'!c
przejrzyst'!, odpowiedzialn'! i wydajniejsz'! administracjt(.
Szczeg6lnie istotne jest przy tym rozr6znienie mittdzy realizacj'! prawa dostt(pu
do informacji sektora publicznego (access to public sector information), a dalsz'! eksploatacj'!
informacji pozyskanych w ten spos6b (re-use of public sector information). Dostt(p
do informacji publicznej, okreslony w udip stanowi implementacjtt zasady jawnosci
wyrazonej wart. 61 Konstytucji. Prawo do informacjijest uwa.zane zajedno z podstawowych
praw czlowieka. Natomiast w odniesieniu do ponownego wykorzystywania podkresla sitt jego
gospodarczy i spoleczny charakter. Prawodawca UE podkreslal znaczenie ponownego
wykorzystywania informacji dla przyczynienia sitt do wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy, ale tak.ze dla transparentnosci funkcjonowania administracji publicznej.
Komisja Europejska w ocenie skutk6w wniosku o zmiantt dyrektywy 2003/98/WE
wskazuje, ze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oznacza wszelkie
tw6rcze wykorzystywanie danych, np. przez zwittkszenie wartosci danych, l'!czenie danych
z r6znych zr6del w celu wytworzenia po.Z<!danego rezultatu i rozwijanie aplikacji, zar6wno
w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Instytucja ponownego wykorzystywania
koncentruje sitt na wykorzystywaniu gospodarczej wartosci informacji sektora publicznego,
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Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o zmianie ustawy o dost((pie do informacji publicznej oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 473).
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gdzie sluzy ona jako material surowy dla rozwoju nowych produkt6w i uslug. Podczas gdy
podmioty publiczne S'! tw6rcami i dostawcami oryginalnego materialu, sektor prywatny
odgrywa istotn'! roltt jako uczestnik i posrednik procesu przetwarzania informacji mittdzy
zr6dlem informacji (podmiot publiczny) a koncowym uzytkownikiem2 • Nie bez znaczeniajest
r6wniez fakt, ze implementowana dyrektywa zostala przyjyta na podstawie art. 114 TFUE (95
TWE) z uwagi na to, ze jej przedmiotem jest swobodny przeplyw uslug i wlasciwe
funkcjonowanie rynku wewntttrznego. Celem ustanowionych przez dyrektywt( ram prawnych
jest zapewnienie warunk6w, kt6re maksymalnie zwittksz'! potencjalne korzysci z ponownego
wykorzystywania zasob6w danych publicznych w Europie. Zar6wno podstawa prawna, jak
i cele, o kt6rych mowa w preambule do dyrektywy, akcentuj'! gospodarczy charakter
regulacji.
Stosownie do art. 1 ust. 3 dyrektywy 2003/98/WE zmtemonego dyrektyw'!
2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. jej przepisy
,opieraj'! sitt na systemach dostypu obowi'!zuj'!cych w panstwach czlonkowskich i pozostaj'!
bez uszczerbku dla tych system6w". Istotne jest zatem wyrazne podkreslenie, ze ponowne
wykorzystywanie

me

narusza

prawa

do

informacji

publicznej

oraz

wolnosci

jej rozpowszechniania.
Pojycie ,informacji sektora publicznego" zawartej w projekcie nalezy odniesc
do pojycia ,dokumentu" w rozumieniu art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/WE, kt6ry stanowi
przedmiot ponownego wykorzystywania. Prawodawca UE poszerzaj'!c zakres podmiot6w
udostypniaj'!cych lub przekazuj'!cych informacje sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania, jednoczesnie rozszerzyl zakres przedmiotowy katalogu dokument6w
udostypnianych w celu ponownego wykorzystania, to jest bttd'!cych w posiadaniu bibliotek
(w tym naukowych), muze6w i archiw6w. Bior'!c pod uwagy przedstawion'! wyzej szerok'!
interpretacjy informacji sektora publicznego, nalezy uznac, ze dokumenty - w rozumieniu
art. 2 dyrektywy 2003/98/WE - bttd'!ce w posiadaniu tych podmiot6w, takie jak: materialy
biblioteczne3 , materialy archiwalne 4 oraz muzealia5 nie stanowi'! informacji publicznej.
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IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending European Parliament and Council Directive 2003/98/EC on
the re-use of public sector information SEC(2011) 1552 final, s. 10.
3
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach materialami bibliotecznymi S'! w
szczeg6lnosci dokumenty zawieraj'!ce utrwalony wyraz mysli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania,
niezale:lnie od nosnika fizycznego i sposobu zapisu tresci, a zwlaszcza: dokumenty graficzne (pismiennicze,
kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dzwittkowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
4
Zgodnie z art. I ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z p6in. zm.) materialami archiwalnymi wchodz<!cymi do narodowego zasobu
archiwalnego, zwanymi dalej ,materialami archiwalnymi", SC! wszelkiego rodzaju akta i dokumenty,
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Zasadnicza

cz~ts6

tych zasob6w wykracza bowiem poza pojycie informacji publicznej

okreslone w udip. Nalezy wskazac, ze statusu informacji publicznej nie posiadajct- co
do zasady materialy biblioteczne oraz muzealia. Za informacjy publicznct- mogct- natomiast
zostac uznane niekt6re materialy archiwalne, o ile ,dotyczct- spraw publicznych". Nalezy
zauwazyc, iz

wi~tkszosc

zasob6w

b~tdct-cych

w posiadaniu bibliotek, archiw6w i muze6w tej

cechy aktualnosci nie posiada. Zasoby te natomiast mieszczct- si~t w pojyciu ,dokument" (art. 2
pkt. 3 dyrektywy 2003/98/WE), kt6re opiera sit;: na kryterium tresciowym (,dokument
oznacza jakct-kolwiek tresc niezaleznie od zastosowanego nosnika").

Zakres przedmiotowy i podmiotowy, wyl~czenia i ograniczenia
Projekt ustawy wprowadza pojycie ,informacji sektora publicznego" i ,ponownego
wykorzystywania" informacji sektora publicznego.
Przez ponowne wykorzystywanie nalezy rozumiec wykorzystywanie przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajct-ce osobowosci prawnej informacji
sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niz pierwotny
publiczny eel, dla kt6rych zostaly wytworzone.
Natomiast informacja sektora publicznego oznaczajakct-kolwiek tresclub jej
od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej,

cz~ts6

dzwi~tkowej,

niezaleznie

wizualnej lub

audiowizualnej) bt;:dct-cct- w posiadaniu podmiot6w, kt6re udostl'(pniajct- lub przekazujct- w celu
ponownego wykorzystywania.
Definicja informacji sektora publicznego stanowi zatem odzwierciedlenie definicji
dokumentu, o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/UE, i jest szersza niz pojycie
informacji publicznej, o kt6rej mowa w art. 1 udip. Tym samym w zakresie pojycia
,informacji sektora publicznego" zawiera

si~t

informacja publiczna oraz inne tresci

b~tdct-ce

korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i p1any, fotografie, filmy
i mikrofilmy, nagrania dzwi~tkowe i wideofonowe, dokumenty e1ektroniczne w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 17 1utego 2005 r. o informatyzacji dziala1nosci podmiot6w realizujllcych zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114) oraz inna dokumentacja, bez wzg11(du na spos6b jej wytworzenia, majllca znaczenie jako
ir6dlo informacji o wartosci historycznej o dziala1nosci Panstwa Po1skiego, jego poszczeg61nych organ6w
i innych panstwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi panstwami, o rozwoju zycia
spolecznego i gospodarczego, o dziala1nosci organizacji o charakterze politycznym, spolecznym
i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, ku1tury i sztuki, a tak:Ze
o dzialalnosci jednostek samorz<1du terytorialnego i innych samorz<1dowych jednostek organizacyjnych powstala w przeszlosci i powstajllca wsp6lczesnie.
5
Wizerunki muzea1i6w, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r.
poz. 987) mogll bye utrwa1one i przechowywane na informatycznych nosnikach danych w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 17 1utego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujllcych zadania publiczne (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1114).
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w posiadaniu

podmiot6w,

kt6re

udostttpniaj'l-

lub

przekazuj'l- w

celu ponownego

wykorzystywania, kt6re wykraczaj'l- poza zakres pojttcia informacji publicznej.
Informacjami sektora publicznego, kt6re bttd'l- udostypniane lub przekazywane w celu
ponownego wykorzystywania przez muzea bttd'l- w szczeg6lnosci wizerunki muzeali6w w
rozumieniu art. 25a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz powi¥ane z nimi
tresci powstale w wyniku realizacji cel6w, o kt6rych mowa wart. 1 tej ustawy, takie jak:
1)

dokumentacja

wizualna

muzeali6w

(fotografie,

skany)

bttd'l-ca

ich

odwzorowaniem spelniaj'l-cym funkcje wyl'l-cznie rejestracyjne;
2)

informacje identyfikacyjne muzeali6w zawarte w inwentarzach i kartach

ewidencyjnych sporz'l-dzanych zgodnie z rozporz'l-dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania
zabytk6w w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073);
3)

opisy muzeali6w i ich kolekcji sporz'l-dzane na potrzeby wystaw stalych

czasowych oraz informacje i komunikaty prasowe dotycz'l-ce muzeali6w i ich kolekcji;
4)

informacje o wartosciach i tresciach muzeali6w;

5)

informacje dotycz'l-ce wystaw stalych i czasowych, zajy6, wydarzen i

program6w edukacyjnych oraz dzialalnosci wydawniczej i poszczeg6lnych publikacji
muzeum, w tym informacje dotycz'l-ce planowania, realizacji i tresci wystaw stalych i
czasowych, zajyc, wydarzen i program6w edukacyjnych oraz publikacji.
W zakresie archiw6w bttd'l- to informacje sektora publicznego takie jak reprodukcje
material6w archiwalnych w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a takze tresc tych material6w.
Natomiast informacjami sektora publicznego udostypnianymi lub przekazywanymi w
celu ponownego wykorzystywania przez biblioteki bttd'l- w szczeg6lnosci reprodukcje
material6w bibliotecznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach oraz inne tresci sluz'l-ce realizacji zadan bibliotek, o kt6rych mowa w art. 4 tej
ustawy, takie jak:
1)

elektroniczne katalogi bibliotek;

2)

zawieraj'l-ce informacje o zasobach poszczeg6lnych bibliotek oraz kartoteki

haselwzorcowych;
3)

publikacje elektroniczne zasob6w bttd'l-cych w domenie publicznej, a takze

bibliograficzne hazy danych.
Dyrektywa 2003/98/WE opiera sw6j zakres podmiotowy o dyrektywy 92/50/EWG,
93/36/EWG, 93/37/EWG w sprawie zam6wien publicznych oraz dyrektywy 98/4/WE.
5

Projekt ustawy wyznacza zamkniyty katalog podmiot6w, kt6re udostypniaj(! lub
przekazuj(! informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, zwane
dalej ,podmiotami zobowi(!zanymi" wzoruj(!c siy na definicji katalogu podmiot6w prawa
publicznego zawartej w przepisach unijnych, kt6ra znajduje sitt w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam6wieft publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn.
zm.).
Zgodnie z art. 3 projektu przepisy ustawy nie byd(! mialy zastosowania do informacji sektora
publicznego byd(!cych w posiadaniu:
1) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.;
2) paftstwowych instytucji kultury, samorz(!dowych instytucji kultury oraz innych
podmiot6w prowadz(!cych dzialalnosc kulturaln(!, o kt6rej mowa w art. 2 ustawy z
dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z p6zn. zm.) z wyl(!czeniem muze6w paitstwowych i
muze6w samorz"!dowych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, bibliotek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach, a takze archiw6w tworz(!cych paitstwow(! siec archiwaln"! oraz innych
jednostek organizacyjnych prowadz(!cych dzialalnosc

archiwaln(! w zakresie

paitstwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 14lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) szk6l wyzszych, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyj"!tkiem
bibliotek naukowych w rozumieniu 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 p6Z:n. zm.)
przy czym wyl(!czenie to nie dotyczy informacji publicznych podlegaj(!cych udostypnieniu
w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej ,BIP", tych podmiot6w.
Zgodnie z art. 4 projektu przepisy ustawy nie bttd"! mialy zastosowania do
informacji sektora publicznego:
1) przekazywanych mittdzy podmiotami wykonuj(!cymi zadania publiczne, w celu
realizacji zadaft okreslonych przepisami prawa;
2) kt6rych udostt(pnienie lub przekazanie zostalo uzaleznione od wykazania interesu
indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odrttbnych przepis6w;
6

Przepis art. 5 projektu formuluje zasady, ze kazdemu przysluguje prawo do
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Ze wzglydu na zr6dla
pozyskiwania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania nalezy
wyszczeg6lnic udostypniane poprzez system teleinformatyczny (np. BIP lub centralne
repozytorium) i przekazywanie (na wniosek). Od sposobu udost((pnienia oraz spelnienia
okreslonych w projekcie

warunk6w bydzie zalezalo czy informacje sektora publicznego

mozna wykorzystywac bez skladania odrybnych wniosk6w.
W art. 6 projektu wprowadza sitt ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego:
1) ze wzglydu na ochrony informacji niejawnych oraz ochrony innych tajemnic
ustawowo chronionych;
2) ze wzglydu na prywatnosc osoby fizycznej i tajemnicy przedsiybiorcy;
3) do kt6rych dost((p jest ograniczony na podstawie innych ustaw szczeg6lnych.
Ograniczenia, o kt6rych mowa w pkt 2 i 3, nie dotycz'). 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 przedsiybiorca
rezygnuj'). z przysluguj').cego im prawa.
Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie
okresla wlasnych zasad dost((pu do informacji. Dost((p do informacji publicznej jest
realizowany na przyklad na zasadach okreslonych w udip. Dost((p ten nie oznacza
automatycznego prawa do ponownego wykorzystywania, poza wyj').tkami okreslonymi
w projekcie ustawy (np. BIP). W celu wyeliminowania jakichkolwiek W').tpliwosci projekt w
art. 7 ust. 1 wprowadza zasady, ze ponowne wykorzystywanie nie narusza prawa dostypu
do informacji publicznej ani wolnosci jej rozpowszechniania oraz innych ustaw okreslaj').cych
zasady i tryb dost((pu do informacji bttd').cych informacjami sektora publicznego (art. 1. ust. 3
dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.).
Ponadto w art. 6 ust. 4 wymieniono kolejne przeslanki ograniczaj').ce prawo do
ponownego wykorzystywania. Dotycz'). one informacji sektora publicznego:
1)

kt6rych wytwarzanie przez podmioty zobowi').zane nie nalezy do zakresu ich

zadan publicznych okreslonych prawem;
2)

powi').zanych z obiektami bttd').cymi depozytami znajduj').cymi si(( w posiadaniu

podmiotu zobowi').zanego, o ile ich wlasciciele umownie wyl').czyli mozliwosc ich
udost((pniania w calosci lub w okreslonym zakresie;

7

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

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
p6:Zn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z p6zn. zm.), 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 p6zn. zm.), prawa wlasnosci przemyslowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) lub prawa wlasnosci
przemyslowej podlegaj£!cego ochronie na podstawie um6w miydzynarodowych lub przepis6w
prawa Unii Europejskiej, przysluguj£! podmiotom innym niz podmioty zobowi£!zane (w
dalszej czysci uzasadnienia zwane ,prawami wlasnosci intelektualnej");
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 byla osoba trzecia a czas trwania tych praw nie
wygasl.
Wyl£!czenie, o kt6rym mowa w pkt 4, moze miec znaczenie w odniesieniu do czysci
zasob6w bibliotek, archiw6w i muze6w. Podmioty te posiadaj£! w swoich zbiorach informacje
sektora publicznego (np. b<td£!ce utworami), do kt6rych prawa wlasnosci intelektualnej mog£!
przyslugiwac osobom trzecim.
Powyzsze wyl£!czenie w zakresie informacji sektora publicznego b<td£!cych w
posiadaniu bibliotek, archiw6w i muze6w doprecyzowuje motyw 9 dyrektywy 2013/37/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z nim, w przypadku gdy
pierwotnym wlascicielem praw wlasnosci intelektualnej, kt6rych przedmiotemjest informacja
sektora publicznego b<td£!ca w posiadaniu bibliotek, w tym bibliotek uniwersyteckich,
muze6w i archiw6w, byla osoba trzecia, a okres ochrony tych praw jeszcze nie wygasl,
dokument taki powinien bye uznawany dla cel6w niniej szej dyrektywy za dokument, do
kt6rego prawa wlasnosci intelektualnej nale.Z£! do osoby trzeciej. Oznacza to, ze ponownemu
wykorzystywaniu w zakresie informacji sektora publicznego b<td£!cych w posiadaniu
archiw6w, muze6w i bibliotek podlegac b<td£! informacje sektora publicznego, kt6re nigdy nie
podlegaly ochronie prawno-autorskiej lub kt6re takiej ochronie podlegaly, ale do kt6rych
autorskie prawa maj£!tkowe juz wygasly.
Przepis art. 7 ust. 2 projektu wprowadza ponadto zasady, zgodnie z kt6r£! przepisy
projektu nie naruszaj£! przepis6w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).
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Zasady

udost~pniania

i przekazywania informacji sektora publicznego w celu

ponownego wykorzystywania
Podmiot zobowi'!-zany udostttpnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w
celu ponownego wykorzystywania uwzglttdniaj'l-c nastt(pUj'!-ce zasady:
1) niedyskryminacji (art. 8 projektu);
2) niewyl'!-cznosci (art. 9 projektu);
3) przejrzystosci (art. 11 projektu).
Zgodnie z zasad'!- niedyskryminacji wyrazon'l- w art. 8 projektu udostt(pnienie lub
przekazanie informacji sektora publicznego nie powinno odbywac sitt na warunkach, kt6re
wyeliminowalyby lub ograniczaly konkurencjt(. Do takiego niekorzystnego zjawiska mogloby
dojsc w przypadku oferowania przez podmiot zobowi'!-zany zr6znicowanych warunk6w
dla podobnych (por6wnywalnych) sytuacji wykorzystywania informacji. Przepis art. 8
projektu formuluje obowi'!-zek stosowania w umowach z osobami zainteresowanymi
jednolitych warunk6w udostttpniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w
celu ponownego wykorzystywania, takze w6wczas gdy uzytkownikiem jest podmiot
wykonuj'!-CY zadania publiczne, ale w ramach dzialalnosci wykraczaj'l-cej poza realizacjy
takich zadan.
Projekt formuluje w art. 9 ust. 1 generalny zakaz zawierania um6w na wyl'!-cznosc,
zgodnie z kt6rym warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego nie
mog'l- wprowadzac ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych uzytkownik6w.
Zawarcie umowy wyl'!-cznej jest dopuszczalne jedynie wyj'!-tkowo, w sytuacji gdy jest to
niezb~tdne

do prawidlowego wykonywania zadan publicznych; przy tym proponuje sitt

szerokie obowi'!-zki informacyjne. W tym przypadka umowa, kt6ra udziela wyl'!-cznego prawa
do korzystania z tej informacji, a takze powody jej zawarcia dla wykonywania zadania
publicznego, jest oglaszana na stronie podmiotowej BIP, podmiotu wprowadzaj'l-cego
wyl'!-cznosc (art. 11 ust. 1 pkt 5 projektu). Umowa taka podlega zgodnie z art. 9 ust. 3
projektu ocenie kazdego roku. Jesli w wyniku oceny podmiot stwierdzi jej bezzasadnosc,
umowa jest niezwlocznie rozwi'!-Zywana. Wyniki przegl'!-du S'!- oglaszane na stronie
podmiotowej BIP podmiotu zobowi'!-zanego.
W przypadku warunkowego udostt(pnienia lub przekazania informacji sektora
publicznego na cele ponownego wykorzystywania, podmioty zobowi'!-zane bttd'!- mialy
obowi'!-Zek publicznego ogloszenia tych warunk6w (art. 11 ust. 1 pkt 1 projektu). Dzittki temu
potencjalni uzytkownicy mog'l- dokonac sprawdzenia warunk6w jeszcze przed podjttciem
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pozytywnej decyzji w przedmiocie ponownego wykorzystywania. Zasada przejrzystosci
wymaga podania nie tylko informacji o warunkach ponownego wykorzystywania, ale takze
informacji o srodkach przysluguj'lcych osobom zainteresowanym w przypadku odmowy
udostypnienia lub przekazania informacji sektora publicznego na cele ponownego
wykorzystywania albo kwestionowania przez nie zaproponowanych warunk6w (art. 11 ust. 1
pkt 4 projektu). Istotne znaczenie bydzie mial takZe obowi'lzek podania informacji
o dostypnosci danej informacji sektora publicznego na cele ponownego wykorzystywania (art.
11 ust. 3 projektu).
Zgodnie z zasad'l przejrzystosci sformulowan'l wart. 7 ust. 1 dyrektywy 2013/37/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w przypadku nakladania
standardowych oplat wszystkie stosowane warunki i rzeczywista wysokosc oplat za ponowne
wykorzystywanie, w tym podstawa do obliczenia takich oplat, Sl:l wczesniej ustalane
i publikowane, o ile to mozliwe w formie elektronicznej (art. 11 ust. 1 pkt 2 projektu).
W przypadku pobierania oplat innych niz te, o kt6rych mowa powyzej podmiot zobowi'lzany
wskazuje z wyprzedzeniem, jakie czynniki Sl:l brane pod uwagy przy ustalaniu tych oplat (art.
11 ust. 1 pkt 3 projektu). Podmiot

zobowi~zany

podaje na

z~danie

wnioskodawcy informacjy

o sposobie obliczania tych oplat w odniesieniu do konkretnego wniosku o ponowne
wykorzystywanie (art. 19 projektu).
Ponadto przepis art. 10 ust. 1 projektu formuluje zasady, ze podmioty

zobowi~zane,

kt6re udostypniaj'l lub przekazuj'l informacje sektora publicznego z uzyciem system6w
teleinformatycznych, Sl:l

obowi~ane

komunikacyjnych i szyfruj'lcych,

do stosowania format6w danych oraz protokol6w
umozliwiaj'lcych odczyt maszynowy,

okreslonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj'lcych zadania publiczne, kt6re zapewni'l
optymalne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Przepisy te

zapewniaj~jednolite

formaty danych oraz protokoly komunikacyjne i szyfruj'lce dla informacji bydl:lcych
przedmiotem transferu.
Formaty danych, o kt6rych mowa w rozporz'ldzeniu Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestr6w
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
system6w teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671),

spelniaj~

kryteria

okreslone dyrektyw'l, to jest. ,otwarty, oficjalny standard" oraz ,otwarte formaty" (art. 1 pkt
5 dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.).
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Przepis art. 10 ust. 2 projektu przewiduje wyl'}.czenie obligatoryjnosci dodatkowego
opracowania inforrnacji sektora publicznego na potrzeby realizacji wniosku o ponowne
wykorzystanie. Dotyczy to wyl'}.cznie sytuacji, w kt6rej dokonanie okreslonych we wniosku
czynnosci wymaga podjycia nieproporcjonalnych dzialaiJ., przekraczaj'!cego proste operacje
na inforrnacji. Przepis ten bttdzie istotny w odniesieniu do podmiot6w zobowi'}.zanych
bttd'}.cych muzeami panstwowymi lub muzeami samorz'}.dowymi, bibliotekami publicznymi
i naukowymi oraz archiwami paiJ.stwowymi ze wzglydu na forrnaty posiadanych przez nie
inforrnacji sektora publicznego. W przypadku gdy wniosek bttdzie obejmowal np. dany
material biblioteczny w postaci elektronicznej, a podmiot zobowi'}.zany bylby w posiadaniu
jedynie jego egzemplarza, nie bttdzie w6wczas obowi'}.zany do opracowania tego materialu
w postac elektroniczn'}., czyli dokonac digitalizacji egzemplarza.
Podmioty zobowi'!zane w celu ponownego wykorzystywania:
1) udostypniaj'! inforrnacje sektora publicznego:
a) na stronie podmiotowej Biuletyn Inforrnacji Publicznej (dotyczy wyl'}.cznie
inforrnacji publicznej w rozumieniu udip ),
b) w centralnym repozytorium inforrnacji publicznej (o kt6rym mowa wart. 9a
udip),
c) w Inny spos6b oraz wskazuj'}. warunki ponownego wykorzystywania lub
oplaty, jezeli zostaly okreslone albo wyraznie zastrzegaj'! o braku takich
warunk6w lub oplatach;
2) przekazuj'}. inforrnacje sektora publicznego na wniosek.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 projektu podmiot zobowi'}.zany, kt6ry udostypnia lub
przekazuje inforrnacje sektora publicznego w spos6b inny niz w BIP lub w centralnym
repozytorium, udostypniaj'}.c w tym miejscu,

moze wskazac warunki ponownego

wykorzystywania, jezeli zostaly okreslone, a takze okreslic wysokosc oplat albo wyraznie
zastrzec o braku warunk6w ponownego wykorzystywania lub oplat.
W przypadku inforrnacji sektora publicznego udostypnionych lub przekazanych w ten
spos6b, jezeli zostaly okreslone warunki ponownego wykorzystywania lub oplaty albo
wyraznie zastrzezono o braku warunk6w lub oplatach, jest zasad'}., ze zainteresowany
wykorzystuje je bez koniecznosci skladania odrttbnych wniosk6w. Wyj'}.tkiem jest sytuacja,
w kt6rej zainteresowany zamierza wykorzystywac inforrnacje na warunkach innych niz to
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okreslil podmiot

zobowi~any.

W takim przypadku zachodzi potrzeba zlozenia wniosku

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 projektu.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 projektu brak odpowiednich informacji w menu
przedmiotowym strony podmiotowej BIP, w kategorii ,Ponowne wykorzystywanie" dla
informacji udostypnianych w BIP, a takze brak wskazania warunk6w w przypadku
udostypnienia informacji sektora publicznego w centralnym repozytorium uwaza siy za zgody
na ponowne wykorzystywanie udostypnianej informacji sektora publicznego bez ograniczen
warunkami. Takie rozwi(!zanie jest konsekwencj(! nalozenia wart. 11 ust. 1 pkt 1 projektu na
podmioty zobowi(!zane

obowi~ku

udostypniania warunk6w ponownego wykorzystywania,

jezeli zostaly przez niego okreslone.
Warunki ponownego wykorzystywania
Przepis art. 12 ust. 1 projektu formuluje generaln£! zasady, zgodnie z kt6r£!
udostypnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego
wykorzystywania dokonuje siy bez okreslenia warunk6w ponownego wykorzystywania
Jednoczesnie w art. 13 ust. 1 projektu okresla siy katalog warunk6w ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego, jakie podmiot zobowi(!zany moze
ustanowic, udostypniaj(!c lub przekazuj(!c informacjy sektora publicznego do ponownego
wykorzystywania. Dotycz£! one:
1) obowi(!zku poinformowania
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zr6dle ,czasie wytworzenia i pozyskania informacji od

podmiotu zobowi(!zanego,
2) obowi(!zku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) zakresu

odpowiedzialnosci

podmiotu

zobowi(!zanego

za

udostypniane

lub

przekazywane informacje.
Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 2 projektu podmiot

zobowi~any

bydzie okreslac

warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego spelniaj'lcych cechy
utworu 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 p6zn. zm.) lub stanowi'lcych hazy danych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1402, z p6zn. zm.). Dotyczy to chronionych utwor6w lub baz danych, do kt6rych prawa
maj'l podmioty zobowi'lzane. Wsr6d warunk6w znajdzie siy obowi(!zek poinformowania
przez korzystaj'lcego z informacji sektora publicznego, kt6ra jest jednoczesnie utworem,
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o nazwisku i imieniu (lub pseudonimie) autora dziela, jezeli jest znany - by zapewnic
przestrzeganie jego praw osobistych.
Podmioty zobowi<t-zane bttd<t-ce muzeami panstwowymi, muzeami samorz<t-dowymi,
bibliotekami publicznymi, bibliotekami naukowymi lub archiwami ze wzglydu na charakter
posiadanych zasob6w (to jest: zbiory o charakterze martyrologicznym, czysci informacji
sektora publicznego zawieraj<t-ce godlo, barwy i hymn narodowy Rzeczypospolitej Polskiej,
a takZe herby, reprodukcje order6w, odznaczen lub odznak honorowych, odznak lub oznak
wojskowych b<t-d:l innych oficjalnych lub powszechnie uzywanych odznaczen i odznak) bttd<tmiec mozliwosc fakultatywnego okreslania, innych niz wyzej wymienione, warunk6w
ponownego wykorzystywania. Warunki te mog<t- zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 projektu
dotyczyc

ograniczenia mozliwosci

ponownego

wykorzystywania informacji

sektora

publicznego np. w dzialalnosci komercyjnej (do cel6w promocyjnych lub reklamowych) lub
na okreslonych polach eksploatacji. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2 mozliwe bttdzie
okreslenie warunk6w ponownego wykorzystywania w przypadku informacji sektora
publicznego o nieustalonym statusie objytych roszczeniami prawno-wlasnosciowymi os6b
trzecich, a takze informacji sektora publicznego niebttd<t-cych wlasnosci<t- podmiotu
zobowi<t-Zanego, ale znajduj'!-cych siy w czasowym depozycie (np. z tytulu wypozyczenia)
Pozwoliloby to zabezpieczyc aktualnego wlasciciela przed roszczeniami finansowymi z tytulu
utraconych korzysci.
W przypadku naruszenia przez korzystaj'!-cego warunk6w ponownego wykorzystania
bttd<t- mialy zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U.
z 2014 r. poz. 121, z p6zn.zm.), zwany dalej ,k.c" o niewykonaniu lub nienalezytym
wykonaniu zobowi<t-zania.
Podmiot zobowi<t-zany okreslaj<t-C warunki ponownego wykorzystywania, zgodnie
z art.

14

projektu

me

moze

niepotrzebnie

ograniczac

mozliwosci

ponownego

wykorzystywania. Warunki te nie mog<t- r6wniez naruszac zasady niedyskryminacji.
Oplaty

Przepis art. 15 projektu formuluje generaln<t- zasady bezplatnego udostypniania lub
przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania.
Podmioty zobowi<t-zane bttd<t- mogly jednak, zgodnie z art. 16 projektu, nalozy6 oplaty
za ponowne wykorzystywanie, jezeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora
publicznego w spos6b lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie
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wymaga poniesienia dodatkowych koszt6w.

Nakladaj~c

oplatt(, podmiot

zobowi~zany

bttdzie

uwzglttdniac koszty przygotowania i przekazania informacji sektora pub1icznego w okreslony
spos6b i w okreslonej formie oraz inne czynniki, jakie

bttd~

brane pod uwagt( przy

nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, kt6re mog~ miec
wplyw w szczeg6lnosci na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
L~czna

w celu

wysokosc oplaty nie moze przekroczyc sumy koszt6w poniesionych bezposrednio
przygotowania

przekazania

informacji

publicznej

w

celu

wykorzystywania w okreslony spos6b i w okreslonej formie. Podmiot
wniosek bttdzie r6wniez

zobowi~zany

ponownego

zobowi~zany

na

wskazac spos6b obliczenia oplat w odniesieniu do

konkretnego wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Nalezy dodac, ze dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2013 r. zmienila zasady pobierania oplat

funkcjonuj~ce

w dyrektywie 2003/98/WE.

Dyrektywa 2003/98/WE przewidywala mozliwosc pobierania oplat

obejmuj~cych

koszty

zbierania, produkowania, reprodukowania i rozpowszechniania wraz z rozs~dnym zyskiem.
Jednak ustawodawca,
nowelizacj~

implementuj~c

dyrektywy do krajowego

porz~dku

prawnego

udip z dnia 16 wrzesnia 2011 r., zdecydowal siy na korzystniejsze dla

wnioskodawc6w ograniczenie oplat do tzw. koszt6w bezposrednich (art. 23c udip),
rezygnuj~c

z mozliwosci uwzglttdniania w oplacie tzw.

rozs~dnego

zwrotu z inwestycji.

Dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.
wprowadzila zas jako
krancowych

podstawow~

poniesionych

w

- zasady ustalania oplat ograniczonych do tzw. koszt6w
zwi~zku

z

reprodukowaniem,

udostypnianiem

i rozpowszechnianiem dokument6w.
W projekcie proponuje sit( jednak wprowadzenie
w obowi~uj~cym art. 23c udip, zgodnie z kt6rym

rozw1~zama

l~czna

analogicznego jak

wysokosc oplaty nie moze

przekroczyc sumy koszt6w poniesionych bezposrednio w celu przygotowania lub przekazania
informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okreslony spos6b lub
w okreslonej formie.
Pobieranie oplat ograniczonych do koszt6w bezposrednich - zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbior6w
danych i oplat za ponowne wykorzystanie dokument6w (Dziennik Urzydowy Unii
Europejskiej C 240/01)6 nie narusza przewidzianej w dyrektywie zasady tzw. koszt6w
krancowych. Zgodnie z wytycznymi KE zasada pobierania oplaty w wysokosci koszt6w

6

Dalej: wytyczne KE
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kraneowyeh najlepiej pasuJe do zakresu szerokiej kategorii ,dystrybueji danyeh", kt6re
w kontekseie ponownego wykorzystywania danyeh mozna zdefiniowac jako koszty
bezposrednio zwi(!zane z reprodukowaniem dodatkowej kopii dokumentu i udostypnieniem
go ponownym uzytkownikom oraz wynikaj(!ee z konieeznosei takiego reprodukowania
i udostypnienia.
Projekt nie przewiduje mozliwosei nakladania oplat uwzglydniaj(!eyeh rozs(!dny zwrot
z inwestyeji, z wyj(!tkiem podmiot6w zobowi(!zanyeh byd(!eyeh muzeami panstwowymi lub
muzeami samorz(!dowymi w przypadku udostypniania lub przekazywania informaeji sektora
publieznego do ponownego wykorzystywania w eelaeh komereyjnyeh i niekomereyjnyeh.
W przypadku udostypnienia w eelaeh niekomereyjnyeh o eharakterze badawezym, naukowym
lub edukaeyjnym zastosowanie bydzie miala zasada koszt6w bezposrednieh. Wyj(!tek ten
wprowadza art. 17 projektu. Natomiast zawsze do deeyzji podmiotu zobowi(!zanego pozostaje
mozliwosc odst(!pienia od powyzszej reguly i ustalenia oplaty ograniezonej do koszt6w
bezposrednieh bez wzglydu na eel ponownego wykorzystywania. W wytyeznyeh KE
wskazuje siy, ze zwrot z inwestyeji mozna rozumiec jako wartosc proeentow(!, opr6ez
kwalifikuj(!eyeh siy koszt6w, umozliwiaj(!e(! pokryeie koszt6w kapitalu oraz uwzglydnienie
rzeezywistej stopu zwrotu (zysku). W art. 17 ust. 2 projektu proponuje siy, aby ,rozs(!dny
zwrot z inwestyeji" nie byl wyzszy niz 5 punkt6w proeentowyeh powyzej stopy refereneyjnej
Narodowego Banku Polskiego.
Przepis art. 17 ust. 3 projektu zawiera upowaznienie dla ministra wlaseiwego do spraw
kultury i oehrony dziedzietwa narodowego do okreslenia, w porozumieniu z ministrem
wlaseiwym do spraw informatyzaeji, maksymalnyeh stawek oplat mozliwyeh do pobierania
przez podmioty zobowi(!zane byd(!ee muzeami panstwowymi lub muzeami samorz(!dowymi,
za udostypnianie

informaeji

sektora publieznego

do

ponownego

wykorzystywania

ograniezonyeh do koszt6w gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszeehniania,
oehrony i ustalania praw wraz z rozs(!dnym zwrotem z inwestyeji.
Natomiast biblioteki i arehiwa byd(! mogly pobierac tak jak inne podmioty zobowi(!zane,
oplaty

ograniezone

do

koszt6w bezposrednich bez wzgltrdu

na

eel

ponownego

wykorzystywania. Oznaeza to, iz projekt proponuje korzystniejsze rozwi(!zania dla
wnioskodawe6w niz przewiduje to dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwea 2013 r. Zgodnie bowiem art. 6 ust. 4 dyrektywy 2003/98/WE w brzmieniu
nadanym dyrektyw(! 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwea 2013 r.
biblioteki, arehiwa i muzea mog(! pobierac oplaty ograniezone do koszt6w gromadzenia,
produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw wraz
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z rozs"!dnym zwrotem z inwestycji. Nak:ladanie oplat zawsze must spelniac wymaganta
okreslone zgodnie z zasad"! przejrzystosci.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

Zgodnie z art. 20 ust. 1 projektu zlozenie wniosku o ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego httdzie wymagane w przypadku gdy informacja sektora
publicznego httd"!ca w posiadaniu podmiotu zobowi"!zanego:
1) nie zostala udost((pniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo w centralnym
repozytorium;
2) informacja sektora publicznego zostala udost((pniona w inny spos6b niz okreslony w
pkt 1, ale nie zostaly okreslone warunki ponownego wykorzystywania lub wysokosc
oplat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku tak:ich
warunk6w lub oplat;
3) zainteresowany chce wykorzystac informacjy sektora publicznego udost((pnion£! w
spos6b, o kt6rym mowa w pkt 1, ale na innych warunkach, niz zostaly dla tej
informacji okreslone przez podmiot zobowi(!Zany;
4) zainteresowany posiada juz informacjy sektora publicznego uzyskan£! lub przekazan£!
na podstawie innych ustaw okreslaj"!cych zasady i tryb dost((pu do informacji
httd"!cych informacjami sektora publicznego (np. uzyskal j"! w trybie udip) i chce j"!
ponownie wykorzystywac.
Wniosek powinien zostac rozpatrzony bez zbttdnej zwloki, nie p6zniej jednak niz 14 dni
od jego otrzymania (art. 21 ust. 1 projektu). W sprawach szczeg6lnie skomplikowanych
podmiot zobowi(!Zany moze przedluzyc zalatwienie sprawy do 2 miesiycy, po zawiadomieniu
wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 21 ust. 2 projektu). W
przypadku niespelnienia warunk6w formalnych wniosku wzywa sitt wnioskodawcy do
uzupelnienia brak:6w, wraz z pouczeniem, ze ich nieusunittcie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 20 ust. 6
projektu).
Zgodnie z art. 20 ust. 5 projektu wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej mozna zlozyc w postaci papierowej albo elektronicznej.
Trese wniosku okreslaj"! przepisy art. 20 ust. 3 i 4 projektu, kt6re, mittdzy innymi,
stanowi"! o obowi(!Zku opisania rodzaju dzialalnosci, w kt6rej informacje sektora publicznego
httd"! ponownie wykorzystywane, w szczeg6lnosci wskazanie d6br, produkt6w lub uslug, dla
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jakich wnioskodawca domaga

informacji

SH(

sektora publicznego

do

ponownego

wykorzystywania. Przyjycie takiego rozwi'lczania bydzie korzystne zar6wno dla podmiotu
zobowi'lczanego w zakresie wyboru trybu jak i wnioskodawcy. Ponadto wym6g okreslenia
cel6w ponownego wykorzystywania pozwoli na precyzyjne ustalenie warunk6w ponownego
wykorzystywania przez podmioty zobowi'lczane. Jest to istotne w szczeg6lnosci w przypadku
podmiot6w byd'lccych muzeami pailstwowymi, muzeami samorz'lcdowymi, bibliotekami
publicznymi,

bibliotekami

naukowymi

lub

archiwami,

kt6re

zyskaj'lc

mozliwosc

fakultatywnego okreslania warunk6w. Taki wym6g wydaje siy takze uzasadniony z uwagi na
zasady niedyskryminacji okreslon'lc w art. 8 projektu. Zasada ta gwarantuje, ze podmiot
zobowi'lczany

przekazuje

informacje

sektora

publicznego

w

celu

ponownego

wykorzystywania w por6wnywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.
W wyniku realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, z wyj'lctkiem wniosku o
ponowne wykorzystywanie w spos6b staly i bezposredni, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 2
projektu, podmiot zobowi'lczany:
1) przekazuje informacjy sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez
ograniczeil warunkami;
2) w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcy
zawiadamia o braku ograniczenia warunkami;
3) przedstawia wnioskodawcy oferty zawieraj'lcq warunki ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego, a takze wysokosc oplat za ponowne wykorzystywanie
informacji publicznej, jezeli S<lc przewidziane;
4) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego.
Zainteresowanym

zostanie

zapewnwna

mozliwosc

kwestionowania

tresci

poszczeg6lnych warunk6w, a takze wysokosci oplat za ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego. Wnioskodawca, kt6ry otrzymal oferty, o kt6rej mowa w pkt 3, moze, w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zlozyc sprzeciw z powodu naruszenia przepis6w
ustawy albo poinformowac o jej przyjyciu. Brak reakcji wnioskodawcy w tym terminie jest
r6wnoznaczny z wycofaniem wniosku (art. 22 ust. 2 projektu).
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowi'lczany, w drodze decyzji,
rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o
wysokosci oplat (art. 22 ust. 3 projektu).
Zgodnie z art. 22 ust. 5 projektu podmiot zobowi'lcZany odmawia udostypnienia lub
przekazania do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przypadku
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gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o kt6rym mowa w art. 6
projektu.

Podmiot zobowi£!zany moze takze odm6wic realizacji wniosku w przypadku gdy
konsekwencj£1 wykonania wniosku bttdzie koniecznosc dodatkowego opracowania informacji
w celu uzyskania zgodnosci z wnioskiem i wymaga nieproporcjonalnego wysilku,
przekraczaj£lcego proste operacje na informacji (art. 10 ust. 2 projektu).
Projekt przewiduje r6wniez mozliwosc uzyskania na podstawie wniosku o ponowne
wykorzystywanie bezposredniego i stalego dost((pu do informacji sektora publicznego
gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym w ci£!gu 12 miesittcy (art.
20 ust. 2 projektu). Rozwi£!zanie to bttdzie nalezalo do fakultatywnych sposob6w
udostypniania lub przekazywania informacji sektora publicznego przez podmiot zobowi£!zany,
co oznacza, ze podmiot ten moze, lecz nie musi zapewnic tak£1 formtt dostttpu. Chodzi
wyl£!cznie o dost((p bezposredni w czasie rzeczywistym (on-line). Rozwi£!zanie to nie polega
na reprodukowaniu informacji sektora publicznego utrwalonych w postaci papierowej lub na
informatycznych

nosnikach

danych.

W wyniku

realizacji

tego

wniosku

podmiot

zobowi£!zany:
1) przedstawia wnioskodawcy ofert((, zawieraj£!C£! warunki ponownego wykorzystywania
lub wysokosc oplat za ponowne wykorzystywanie; przy czym od tej oferty nie
przysluguje sprzeciw (art. 23 ust. 1 pkt 1 projektu);
2) informuje wnioskodawctt o braku mozliwosci ponownego wykorzystywania w spos6b
wskazany we wniosku;
3) odmawia, w drodze decyzji, wyrazenia zgody na ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego.
Ustalaj£lc oplat((, podmiot zobowi£!Zany moze uwzglttdnic koszty wynikaj£lce z
dostosowania systemu oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku.
Wnioskodawca w terminie 14 dni informuje podmiot zobowi£!zany o przyjyciu oferty.
Brak reakcji wnioskodawcy w tym terminie jest r6wnoznaczny z wycofaniem wniosku (art.
22 ust. 2 zdanie drugie projektu).
Przepisy art. 22 ust. 6 i art. 23 ust. 1 pkt 3 projektu stanowi£1, ze w przypadku gdy
podstaw£1 odmowy S£1 prawa wlasnosci intelektualnej przysluguj£!ce osobom trzecim, podmiot
zobowi£!Zany wskazuje osobtt fizyczn£1,

osobtt prawn£! lub jednostktt organizacyjn£1

nieposiadaj£!C£! osobowosci prawnej, kt6ra posiada prawa wlasnosci intelektualnej, jezeli jest
znana, albo licencjodawcy, od kt6rego podmiot zobowi£!zany uzyskal dany utwor. Zgodnie z
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brzmieniem art. 1 ust. 4 dyrektywy 2013/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2013 r. z tego obowi'!zku bttd'! zwo1nione muzea panstwowe i muzea samorz'!dowe,
biblioteki publiczne i naukowe oraz archiwa panstwowe.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a takZe
wysokosc oplat za ponowne wykorzystywanie informacji stanowi'! oferttt w rozumieniu art.
66 ustawy k.c. Zastosowanie znajd'! w6wczas przepisy k.c. dotycz'!ce zawierania um6w przez
oferttt i jej przyjycie, w tym oferttt w postaci elektronicznej (art. 66 i nast. k.c.). Co do zasady
umowtt uznaje sitt za zawart'! w momencie, w kt6rym skladaj'!CY umowtt w trybie ofertowym
otrzyma oswiadczenie potwierdzaj'!ce przyjycie zlozonej oferty. W przypadku naruszenia
warunk6w okreslonych w umowie zastosowanie znajd'! og6lne zasady odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej, o czym byla mowa w pkt IV uzasadnienia.
Do postt(powania koncz'!cego sitt wydaniem decyzji odmawiaj'!cych udostypnienia
informacji do ponownego wykorzystywania oraz stwierdzaj'!cej warunki ponownego
wykorzystywania zastosowanie maj'! przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.), co powoduje, ze
rozstrzygnittcie podmiotu zobowi'!zanego podlega kontroli instancyjnej, a nastypnie
S'!dowoadministracyj nej.
Przepis art. 24 ust. 2 projektu przewiduje tryb kontroli S'!d6w administracyjnych. Do
skarg rozpatrywanych w postt(powaniach o udostt(pnienie informacji publicznej oraz o
ponowne jej wykorzystywanie maj'! zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Prawo o postt(powaniu przed S'!dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z p6zn.
zm.), z tym ze przekazanie akt i odpowiedzi na skargt( nastypuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi, natomiast skargy rozpatruje sitt w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt
wraz z odpowiedzi'! na skargt(.
Zmiany w przepisach

obowhtzuj~cych

Projekt dokonuje nowelizacji nastt(pUj'!cych ustaw:
1) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostttpie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 672 i 1662): w zakresie zmian:
a) bttd'!cych konsekwencj'! wyodrttbnienia regulacji dotycz'!cych ponownego
wykorzystywaniu informacji publicznej z przedmiotowej ustawy, tj. art. 1 ust. 1,
art. 2a, 9a oraz uchylenia Rozdzialu 2a;
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b) wprowadzaj::}.cych

do

przedmiotowej

ustawy

przep1sy,

kt6re

umozliwi::}.

udostypnianie w centralnym repozytorium informacji publicznej zasob6w
informacyjnych innych niz wskazane w przepisach wydanych na podstawie art.
9a ust. 3 udip, takZe przez podmioty inne niz wskazane w art. 9a ust. 2 udip, ale
okreslone w art. 4 udip (w tym przypadku mialyby zastosowanie przepisy
wydane na podstawie art. 9b ust. 6 udip w zakresie nadawania uprawnien dla
dostawcy). Natomiast przepisy wydane na podstawie art. 9a ust. 3 wskazuj::}.
konkretne

podmioty

oraz

minimalny

zakres

zasob6w

informacyjnych,

przeznaczonych do udostypnienia w centralnym repozytorium. Celem niniejszej
zmiany jest umozliwienie bardziej elastycznego podejscia do centralnego
repozytorium, aby zainteresowane podmioty mogly udostypniac w nim inne
informacje publiczne, kt6re w ich ocenie posiadaj::}. szczeg6lne znaczenie dla
rozwoju innowacyjnosci i spoleczenstwa informacyjnego;
c) zapewniaj::}.cych ministrowi wlasciwemu do spraw informatyzacji uprawnienia do
usuwan1a

z

centralnego

repozytorium

informacji

publicznej

zasob6w

informacyjnych innych niz wskazane na podstawie przepis6w wydanych na
podstawie art. 9a ust. 3, kt6re nie posiadaj::}. szczeg6lnego znaczenia dla rozwoju
innowacyjnosci i spoleczenstwa informacyjnego;
d) umozliwiaj::}.cych

ministrowi

wlasciwemu

do

spraw

informatyzacji

fakultatywnego wskazywania dodatkowych wymagan technicznych opracowania
zasobu oraz dodatkowego zestawu element6w metadanych. Ze wzglydu na
charakter i zakres zasob6w informacyjnych okreslonych w rozporzctdzeniu
Ministra Administracji

i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego

przeznaczonego do udostypniania w Centralnym Repozytorium Informacji
Publicznej nie jest konieczne i byloby nadmiarowe, aby w kazdym przypadku
okreslac

dodatkowe

elementy

metadanych

dla

wszystkich

zasob6w

informacyjnych. Podmioty publiczne gromadzct lub udostypniajct zasoby
publiczne

o

r6znorodnym

nieustrukturyzowane, w bardziej

charakterze,
lub mniej

ustrukturyzowane

bctdz

zaawansowanych systemach

teleinformatycznych. Dodatkowe wymagania techniczne oraz dodatkowy zestaw
element6w metadanych powinny bye kryterium uzupelniajctcym, w zaleznosci od
sytuacji konkretnego podmiotu zobowi'!Zanego lub charakteru pojedynczego
zasobu.
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2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z p6zn. zm.) w zakresie:
a) okreslenia podmiot6w zobowi'!zanych do udostypniania material6w archiwalnych,
b) zdefiniowania zakresu znaczeniowego udostypniania material6w archiwalnych
przez wyliczenie jego form oraz okreslenie w tym zakresie obowi'!Zk6w
podmiot6w zobowi'!zanych,
c) wprowadzenia zasady udostypniania material6w archiwalnych w postaci, jak'! to
archiwum dysponuje,
d) wyrazenia zasady powszechnej dostypnosci pailstwowego zasobu archiwalnego
oraz zasady nieodplatnego udostypniania pailstwowego zasobu archiwalnego,
e) usuniycia

generalnej

karencji

na

bezwnioskowy

dostyp

do

material6w

archiwalnych wraz z trybem wczesniejszego udostypniania przy jednoczesnym
wprowadzeniu

szczeg6lowych

nieuznaniowych

karencji

na

ponowne

wykorzystywanie ze wzglydu na wrazliwosc informacji,
f) uporz'!dkowania ograniczeil w dostypie do material6w archiwalnych, o kt6rych

mowa w art. 17 ust. 1a wraz z wprowadzeniem procedury odmowy dostypu
zakoilczonej wydaniem decyzji ze wzglydu na d6br osobistych, danych
osobowych,

tajemnicy

przedsiybiorcy,

tajemnic

zawodowych,

informacji

niejawnych, integralnosci skladnik6w pailstwowego zasobu archiwalnego czasowo
albo trwale zagrozonych uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat'!;
3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r.

poz. 520 i 831 ), polegaj'!cej na wprowadzeniu normy odsylaj'!cej do przepis6w
projektowanej ustawy: w zakresie nieuregulowanym ustaw'! - Prawo geodezyjne i
kartograficzne byd'! stosowane przepisy o ustawy o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego.
4) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w zakresie
dodania nowego przepisu art. 31a ograniczaj'!cego dostyp do informacji o muzealiach
sluz'!cych zapewnieniu ich bezpieczeilstwa ze wzglydu na ochrony przed zagrozeniem
pozarowym, kradziez i innego rodzaju niebezpieczeilstwo, kt6re grozi zniszczeniem lub
utrat'! zbior6w;
Ponadto w przepisach nizej wymienionych ustaw, ilekroc w zakresie ponownego
wykorzystywania przepisy tych ustaw odsylaj'! do udip, zmienia siy brzmienie tych przepis6w
w zakresie prawidlowego odeslania. s'! to:
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---------------------------------------------------------------,

1) ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591,
z p6zn. zm.);
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137, z p6zn. zm.);
3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn.
zm.);
4) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 584, z p6zn. zm.);
1) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj'}.cych
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
2) ustawa z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
Odpowiednie zmiany dostosowuj'}.ce nalezy wprowadzic takze w ustawie z dnia 16 lutego
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produkt6w naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postypowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zakl6cen na
rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695).

Przepisy przejsciowe i przepis koncowy
Przepis art. 36 ust. 1 projektu przewiduje stosowanie przepis6w dotychczasowych do
spraw z zakresu udostypniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
wszczytych i niezakonczonych w dniu wejscia w zycie ustawy ostatecznym albo
prawomocnym rozstrzygniyciem.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 postanowienia um6w zawartych przed dniem wejscia w zycie
niniejszej ustawy, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 2, wygasaj'}. wraz z koncem okresu ich
obowi'}.zywania, nie p6zniej jednak niz w dniu 18 lipca 2043 roku. Przepis ten wdraZ:a
postanowienie ust. 4 art. 11 dyrektywy 2003/98/WE, dodanym przez dyrektywy 2013/3 7/UE,
zgodnie z kt6rym ,( ... ) umowy o wyl'}.cznosci istniej'}.ce w dniu 17 lipca 2013 r.,
niekwalifikuj'}.ce siy jako wyj'}.tki ( ... ) wygasaj'}. wraz z koncem obowi'}.zywania kontraktu,
a w kazdym przypadku najp6zniej w dniu 18lipca 2043 r.".
Przepis art. 37 projektu przewiduje 3 miesiyczny okres na dostosowanie siy muze6w
panstwowych i muze6w samorz'}.dowych, bibliotek publicznych i naukowych oraz archiw6w
panstwowych do okreslonych w projekcie zasad udostypniania lub przekazywania informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, kt6re do dnia wejscia w zycie
projektowanej ustawy nie podlegaly ponownemu wykorzystywaniu.
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Przedmiot projektowanej regulacjijest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana regulacja nie zawiera przepis6w technicznych w rozumieniu rozporz£!dzenia
Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie bydzie wymagala notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postypowaniu w sprawach dotycz£!cych pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z p6zn. zm.).
Projekt nie wymaga przedlozenia instytucjom i organom Unii Europejskiej

oraz

Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnienia.
Projekt zostal udostypniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Rz£!dowego Centrum Legislacji w zakladce Rz£!dowy Proces Legislacyjny oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6zn. zm.) nie zgloszono zainteresowania
pracami nad projektem ustawy.
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