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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko w sprawie 

poselskiego projektu ustawy 
 

 
- o zmianie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej (druk nr 1331). 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Administracji i Cyfryzacji do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
         (-) Donald Tusk 

 
 



 

 

 

 

STANOWISKO RZĄDU 

WOBEC POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY 

O ZMIANIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

(DRUK NR 1331) 

 
 

 

I. Przedmiot projektu ustawy i istota projektowanych zmian 

 

Projektowana ustawa dokonuje zmian w dwóch obszarach: centralnego repozytorium 

informacji publicznej (CRIP) oraz scentralizowanego systemu dostępu do informacji 

publicznej (SSDIP). W zakresie regulacji dotyczącej CRIP nowelizacja ma na celu 

doprecyzowanie przepisów odnoszących się do tej instytucji, wprowadzonej nowelizacją 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 

1198, z późn. zm.), zwanej dalej: „udip”, która weszła w życie 29 grudnia 2011 r. 

Dotychczasowe przepisy odnoszące się do CRIP nie uwzględniają możliwości skorzystania 

z już funkcjonujących repozytoriów podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji 

publicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. Uszczegółowienia wymagają rozwiązania dotyczące sposobu 

uruchomienia i prowadzenia CRIP. Drugim celem projektowanych zmian jest wpisanie do 

udip możliwości skorzystania z nieodpłatnego narzędzia teleinformatycznego do budowy 

i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) przy zachowaniu 

możliwości skorzystania przez podmioty obowiązane do prowadzenia stron podmiotowych 

BIP przy wykorzystaniu innego systemu teleinformatycznego. 

 

II. Rozwiązania szczegółowe w projekcie 

 

Projektowana ustawa przewiduje uzupełnienie normy kolizyjnej określonej w art. 1 

ust. 2 udip przez wskazanie, że prymat stosowania przepisów ustaw szczegółowych  

w zakresie zasad i trybów udostępniania informacji publicznej jest możliwy pod warunkiem,  

iż nie będzie to realizowane z uszczerbkiem dla obowiązków przekazywania informacji 

publicznej do CRIP. Proponowany przepis przyczyni się do zniwelowania potencjalnego 

niebezpieczeństwa zakwestionowania dopuszczalności umieszczania informacji publicznej  

w CRIP w przypadku, gdyby tryby i zasady udostępniania informacji publicznej zostały 



 

 

kompleksowo wyznaczone w ustawach szczegółowych. Zgodnie bowiem z regułą kolizyjną 

lex superior derogat legi inferiori obecny model uzupełnienia regulacji ustawowej 

rozporządzeniem dotyczącym pozyskiwania zasobów informacyjnych do CRIP  

od podmiotów obowiązanych jest niewystarczający do wypełnienia postawionego przed CRIP 

zadania. Istotne jest jednak, aby propozycje w omawianym zakresie nie naruszały systemów 

informacyjnych Państwa, a w konsekwencji bezpieczeństwa i prywatności osoby fizycznej. 

Dostęp do danych gromadzonych w tych systemach nie może jednak naruszać zaufania 

społecznego do władzy publicznej. Pogodzenie zasady jawności działania władzy publicznej  

z ochroną prywatności ma fundamentalne znaczenie dla Rządu. W sytuacji, gdy do 

publicznego udostępniania zasobów informacyjnych wykorzystuje się systemy 

teleinformatyczne ochrona tych wartości nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego zasadne 

jest dodanie do projektu ustawy wyłączenia, które uniemożliwiłoby udostępnianie w CRIP 

zasobów informacyjnych z rejestrów zawierających dane osobowe, w szczególności dane 

wrażliwe chronione ustawą o ochronie danych osobowych. W tym miejscu warto 

przypomnieć, że ustawodawca wprowadzając do polskiego porządku prawnego  pojęcie 

„zasobu informacyjnego” nie miał na myśli danych zgromadzonych w rejestrach np. KRS, 

REGON, PESEL, Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP 

KEP) czy CEPIK. Rejestry te tworzone i udostępniane są na podstawie przepisów odrębnych 

ustaw. Natomiast wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń będzie zgodne z prezentowaną 

przez Polskę na arenie międzynarodowej polityką ochrony danych osobowych, a także 

z pozycją lidera w tym obszarze. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie 

zgłosił zastrzeżeń do zaprezentowanego w projekcie modelu repozytorium.  

Wobec powyższego propozycja brzmienia tego przepisu powinna ulec stosownej 

modyfikacji, tak aby uwzględniała wyłączenia tych rejestrów. 

   Propozycja przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 udip wpisuje się w wizję architektury CRIP, 

która nie powinna ograniczać się wyłączenie do fizycznego umieszczania zasobu 

informacyjnego w CRIP, ale również przewidywać możliwość udostępniania takich zasobów 

przez przekazanie zestawu metadanych opisujących strukturę udostępnianego zasobu 

informacyjnego w zewnętrznych repozytoriach zbudowanych i utrzymywanych w ramach 

infrastruktury teleinformatycznej gestorów danych (na przykład resortów). 

  Nowe brzmienie art. 9 ust. 2 udip przewiduje dwie możliwości tworzenia stron 

podmiotowych BIP. Pierwsza przewiduje skorzystanie z nieodpłatnego narzędzia 

teleinformatycznego umożliwiającego tworzenie i przetwarzanie informacji – SSDIP. Druga 

zakłada skorzystanie z systemu teleinformatycznego podmiotu obowiązanego do prowadzenia 



 

 

strony podmiotowej BIP bądź zlecenie takiej czynności podmiotom komercyjnym. Decyzja  

o wyborze jednego z tych dwóch możliwości została pozostawiona podmiotowi 

obowiązanemu do prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jednocześnie wskazano na 

oszczędności po stronie podmiotów obowiązanych związane z zastosowaniem tego narzędzia 

oraz ułatwieniem korzystania z BIP przez obywateli. Ponadto wprowadzono zmiany 

w zakresie zawartości strony głównej BIP, która zapewniać ma dostęp i przeszukiwanie 

informacji publicznych według kryteriów podmiotowych i przedmiotowych w SSDIP. 

Dodatkowo z pozycji strony głównej BIP przewidziany został dostęp do CRIP. Regulacja ta 

wpływa na łatwość wyszukiwania informacji, co z całą pewnością  przełoży się również na 

upowszechnienie jej dostępu. Proponowane zmiany odpowiadają prowadzonym przez 

Ministra Administracji i Cyfryzacji działoniom mającym na celu udostępnienie SSDIP 

podmiotom obowiązanym do udostpniania informacji publicznych w BIP.  

 Zmiany proponowane w art. 9a ust. 2a udip doprecyzowują sposoby udostępniania 

zasobów informacyjnych w CRIP. Przewidziano, iż realizacja tego obowiązku będzie 

możliwa przez przekazanie zestawu metadanych opisujących strukturę udostępnianego 

zasobu informacyjnego w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej 

innej niż CRIP albo poprzez przekazanie zestawu metadanych opisujących strukturę 

udostępnianego zasobu informacyjnego wraz z tym zasobem. Przepis ten w pełni realizuje 

koncepcję budowy CRIP, która zakłada, iż system ten ma być oparty na modelu odesłań do 

repozytoriów instytucjonalnych. Dodatkowo będzie również oferować możliwość 

przechowywania (hostowania) zasobów informacyjnych przekazywanych przez podmioty, 

które nie posiadają własnych repozytoriów.  

  Ponadto w zmienionym art. 9a udip dookreślono zakres obowiązków, które będą 

musiały wypełnić podmioty obowiązane przed udostępnieniem posiadanych zasobów 

informacyjnych w CRIP. Przede wszystkim zasoby informacyjne udostępniane w CRIP 

powinny umożliwiać odczyt maszynowy oraz spełniać warunki określone w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 

526). Każda jednostkowa informacja publiczna (np. dokument PDF lub tabela bazy danych) 

składająca się na zbiór określony „zasobem informacyjnym” zgodnie z art. 9a ust. 1 udip 

powinna zostać opisana metadanymi, które zostaną wskazane w rozporządzeniach wydanych 

na podstawie upoważnień określony w art. 9a ust. 3 i art. 9b ust. 4 udip.  



 

 

  Projekt przewiduje także, aby kryteriami przeszukiwania zasobów informacyjnych 

były: kryterium przedmiotowe, spis podmiotów, elementy metadanych wskazane 

w przepisach wydanych na podstawie udip oraz zawartości zasobu informacyjnego, co 

pozwoli użytkownikowi w szybki i prosty sposób odnaleźć poszukiwane informacje. 

Pozytywnie należy ocenić propozycje doprecyzowania przepisu upoważniającego dla 

ministra właściwego do spraw informatyzacji do wskazywania poszczególnych zasobów 

informacyjnych kolejnymi rozporządzeniami. Ma to szczególne znaczenie ze względu na 

różnorodny charakter informacji publicznych, jakie istnieją w naszym państwie, a także 

zróżnicowany poziom ich przygotowania technicznego. Już w chwili obecnej istnieje szereg 

zasobów, co do których wiadomo, że są one dostępne w postaci dobrze skonstruowanych, 

ustrukturyzowanych baz danych – przez co ich udostępnienie nie będzie wiązać się  

z koniecznością podjęcia kosztownych działań przygotowawczych. Jako przykłady mogą 

posłużyć: Baza danych „Obszary chronione w Polsce”, Centralny Rejestr Form Ochrony 

Przyrody, Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, Baza Danych Monitoringu Lasów, Rejestry GMO, Lista beneficjentów 

Funduszy Europejskich, Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Umowy o dofinansowanie według programu i priorytetu, 

Sprawozdanie roczne/półroczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc techniczna, Baza 

Organizacji Pożytku Publicznego, Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, Rejestr Instytucji 

Szkoleniowych, Centralna Baza Danych Organizatorów Turnusów dla Osób 

Niepełnosprawnych oraz dane dostępne w portalu Systemu Informacji Oświatowej. 

Implementacja zasad udostępniania zasobów informacyjnych w sposób jednolity dla 

wszystkich zasobów w jednym rozporządzeniu wydaje się bardzo trudna, a wręcz 

niemożliwa. Zasady te powinny zatem być ustalane każdorazowo przez ministra właściwego 

do spraw informatyzacji, w drodze rozporządzeń, w zależności od rodzaju udostępnianej 

informacji publicznej, stopnia przygotowania zasobu do udostępniania w CRIP oraz samego 

podmiotu obowiązanego. Częstotliwość wydawania rozporządzeń będzie w głównej mierze 

wiązała się ze stopniem przygotowania podmiotów obowiązanych do udostępniania swoich 

zasobów w CRIP. W celu wypełnienia tego zobowiązania niezbędne jest każdorazowe 

ustalenie w trybie roboczym z podmiotami obowiązanymi stopnia przygotowania zasobów 

informacyjnych, prac jakie muszą zostać wykonane a także harmonogramu ich udostępniania. 

Nigdy nie było intencją ani nowelizacji udip z 2011 r., ani obecnej by zobowiązać podmioty 

publiczne do zakładania odrębnych repozytoriów na ten cel, nie wspominając o odbieraniu 

kompetencji w zakresie zarządzania dostępem do danych, w których są już posiadaniu. Istotne 



 

 

jest, że raz podjęte działania porządkujące zasoby informacyjne przyniosą korzyści na 

przyszłość w postaci łatwo dostępnych baz danych i ułatwią podmiotom zarządzanie.  

Nie bez znaczenia powinno być także zainteresowanie podmiotów trzecich 

wykorzystaniem określonych informacji. W projekcie ustawy zostało również przypisane 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji uprawnienie do wskazania sposobu 

realizacji obowiązku przekazania do CRIP zasobu informacyjnego.  

  Propozycje w zakresie zmiany zapisów w art. 9b udip dotyczą uprawnienia ministra 

właściwego do spraw informatyzacji do możliwości powierzenia prowadzenia CRIP 

określonym podmiotom przy zachowaniu uprawnienia przeprowadzenia kontroli spełnienia 

warunków wskazanych w projektowanej ustawie. 

 Pomimo, iż jest to poselski projekt ustawy wyjaśnić należy kwestie związane z kosztami 

budowy i utrzymania CRIP. Koszty te zostały już oszacowane w ustawie z dnia 16 września 

2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej w wysokości 23.250.000 zł  

na okres dziesięciu lat. Poselski projekt ustawy nie wywołuje w 2013 r. dodatkowych 

kosztów. Uruchomienie CRIP planowane jest w 2014 r. i środki na ten cel będą pochodziły 

z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach tych środków uwzględnia się 

wsparcie innych podmiotów obowiązanych w przygotowaniu danych do udostępniania w 

CRIP.  

Od 2015 r. możliwe będzie skorzystanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-

2020, w ramach którego planowane jest wsparcie polegające na zwiększeniu ilości informacji 

sektora publicznego dostępnej do ponownego wykorzystywania, w tym na opisywaniu 

informacji sektora publicznego metadanymi oraz dostosowaniu ich (jeśli to konieczne) do 

formatu umożliwiającego odczyt maszynowy. Jest to nowe źródło finansowania 

w szczególności dla podmiotów generujących dane w sposób nienadający się do ponownego 

wykorzystywania. Finansowanie nastąpi w ramach: Oś priorytetowa II. e-Administracja 

i otwarty rząd Cel szczegółowy 4: Poprawa dostępności informacji sektora publicznego 1. 

Poprawa dostępności informacji sektora publicznego (nazywamy to obszarem wsparcia). 

PO PC jest po pierwszej fazie konsultacji. 

 Projektowana ustawa nie zmienia dotychczasowych zasad generowania danych oraz ich 

udostępniania. Koszty realizowania tych zadań będą pochodziły ze środków własnych 

podmiotu obowiązanego, co było także wskazywane podczas prac nad nowelizacją udip  

z 2011 r.  

  Cel przedstawionego poselskiego projektu ustawy jest zgodny z celem nowelizacji 

ustawy z 2011 r.  



 

 

 

 

  Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem uwagi dotyczącej propozycji 

brzmienia art. 1 ust. 2 nowelizowanej ustawy i rekomenduje do dalszych prac 

legislacyjnych.  


