U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Senat,

po

rozpatrzeniu

uchwalonej

przez

Sejm

na

posiedzeniu

w

dniu

30 stycznia 2016 r. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 1 wyrazy „w ust. 4” zastępuje się wyrazami „w art. 2a”;

2)

dotychczasowy ust. 4 w art. 2 oznacza się jako art. 2a;

3)

w art. 5 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „obiektami będącymi”;

4)

w art. 11 w ust. 2 wyrazy „oraz informacja o wysokości opłat za ponowne
wykorzystywanie” zastępuje się wyrazami „lub informacja o wysokości opłat
za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone”;

5)

w art. 25 w pkt 2, w art. 16a w ust. 2 wyrazy „Archiwa i inne jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 22” zastępuje się wyrazami „Podmioty, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2”;

6)

w art. 30 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „z późn. zm.)” dodaje się wyrazy
„wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz
dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) w art. 194 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) wbrew przepisowi art. 110 ust. 6 przekazuje udostępnione informacje innym
podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych”.”;

7)

w art. 30:
a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy
publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom,
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a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej
Akademii Nauk, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych.
6. Organy władzy publicznej oraz właściciele wód lub działający w ich
imieniu zarządcy, a także uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe
Polskiej

Akademii

Nauk

nie

mogą

przekazywać

innym

podmiotom

udostępnionych informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, do wykorzystywania
w celach komercyjnych.”,
b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4”;

8)

w art. 31 w pkt 4 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust. 2” dodaje się
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie
i trzecie w brzmieniu:
„– uchyla się pkt 6,
–

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw
w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni,
Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu
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) innych
niż państwowe instytuty badawcze.”,”;

9)

w art. 35, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego
wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje
na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia … o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …), jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.”.
MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. Senat rozpatrzył ustawę o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i uchwalił do niej 9 poprawek.
Uwzględniając

Zasady techniki

prawodawczej

Senat

przyjął

dwie poprawki

o charakterze porządkowym (poprawki nr 1 i 2). Poprawki te mają na celu ujęcie
dotychczasowej treści zawartej w art. 2 ust. 4 w oddzielnej jednostce redakcyjnej.
Intencją ustawodawcy było, aby prawo do ponownego wykorzystywania mogło
podlegać ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami
(depozytami muzealnymi) znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich
właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub
w określonym zakresie. Zastosowane w tym przepisie wyrazy „będących obiektami”
mogłyby sugerować, że przepis ten dotyczy także nieruchomości. W celu usunięcia tych
nieścisłości Senat przyjął poprawkę nr 3.
Przyjmując poprawkę nr 4 Senat uznał za zasadne doprecyzowanie przepisu, który
wskazuje, że warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub
informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie tych informacji stanowią ofertę
zawierającą te warunki lub informację.
Ponadto w celu jednoznacznego wskazania katalogu podmiotów, na które ustawa z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446)
nakłada określone obowiązki, Senat przyjął poprawkę nr 5.
Senat uznał także za zasadne doprecyzowanie brzmienia przepisu art. 194 pkt 15
(przepisu karnego) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,
z późn. zm.) poprzez jego dostosowanie do zmienionego brzmienia art. 110 tej ustawy, do
którego przepis karny się odwołuje (poprawka nr 6).
W świetle przyjętej regulacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest
obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery,
przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz
właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom
badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk. Natomiast Państwowy
Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie
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zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur,
analogicznym podmiotom.
Powyższe

informacje

miały

być

udostępniane

organom

władzy

publicznej

oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym
do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom
naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.
Przyjmując poprawkę nr 7 Senat uznał za zasadne w szczególności ujednolicenie
zakresu udostępniania wyżej wskazanych informacji dla wszystkich podmiotów. Zmiana ta
zwiększy dostępność danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (informacje
o stanie atmosfery i hydrosfery) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego (informacje
o stanie zasobów wód podziemnych) dla uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek
naukowych Polskiej Akademii Nauk, niemniej w ramach określonych ustawowo zadań tych
podmiotów.
Senat przyjął także poprawkę nr 8 w celu uporządkowania, zawartego w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058
oraz z 2016 r. poz. 34), katalogu podmiotów obowiązanych do przekazywania posiadanego
zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium informacji publicznej.
Ponadto w celu zapewnienia jednolitej terminologii, jaką posługuje się art. 46 ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.)
oraz konieczności doprecyzowania odesłania zawartego w jego ust. 3, Senat uznał za zasadne
przyjęcie poprawki nr 9.

