Udostępnianie informacji sektora publicznego

Prezydent Andrzej Duda 30 stycznia 2016 roku podpisał Ustawę w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego przygotowaną przez Ministerstwo
Cyfryzacji, która przyczyni się do ponownego wykorzystywania przez obywateli oraz biznes
m.in. danych meteorologicznych czy informacji związanych z zasobami bibliotek, muzeów,
archiwów i innych wiadomości skonsolidowanych z sektorem publicznym.
Sektor publiczny to ogół podmiotów gospodarki narodowej, które grupują własność
państwową (należącą do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek
samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz "własność mieszaną" z
przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego. Natomiast informacja sektora
publicznego, to aktualnie materiał wyjściowy dla produktów i usług związanych z zasobami
cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Podmioty publiczne wytwarzają,
gromadzą lub przechowują ogromną ilość informacji i treści, poczynając od danych
statystycznych czy gospodarczych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane
księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. Wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego
źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby. Dzięki tej
ustawie łatwiejsze będzie wykorzystanie tego potencjału1. Ponadto, z raportu przygotowanego
przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych – „Rynek Produktów, usług i treści
cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu sektora publicznego w Polsce” – wynika
jasno, że administracja polska ma przeszło 1,5 miliona zbiorów informacji.
Pojawienie się ustawy oprócz prowadzenia regulacji związanych z ułatwieniem
obywatelom dostępu do danych pochodzących m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego czy też danych pozwalających na
przetwarzanie informacji w celach komercyjnych, ureguluje takie kwestie, jak udostępnianie
danych do ponownego wykorzystania przez np. urzędy. Urzędy dzięki temu zyskają większą
szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na digitalizację zasobów.
Należy jednak zaznaczyć, iż udostępnieniu podlegać będę tylko i wyłącznie te kwestie, które
nie są przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich, czyli wszystko to, co powstało
w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej.
Nowe przepisy ukierunkowane są przede wszystkim na wykorzystywanie gospodarczej
wartości informacji sektora publicznego. Ustawa wdraża również do polskiego prawa
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dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku
zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego (tzw. dyrektywa re-use). Dyrektywa powinna zostać włączona w polskie
ustawodawstwo do 18 lipca 2015 roku.
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016
r. poz. 352) określa zasady oraz tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują
te informacje, warunki, a także opłaty za ponowne wykorzystywanie.

