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Warszawa, dnia5^ grudnia2013 r. 

Pani 
Magdalena Mlochowska 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

w odpoxdedzi na pismo z dnia 18 grudnia 2013 r. (znak pisma DP-MAC-0231-
rzy ktorym zostai przekazany projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow 

repozytorium informacji publicznej, uprzejmie zglaszam nast^puj^ce 

§ 4 ust. 2 zdanie 2 projektu rozporz^dzenia, dostawca b?dzie obowi^zany 
poinformowac administratora centralnego repozytorium o kazdej 

inych, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze projektu. 
z powyzszym, nalezaioby doprecyzowac w projekcie rozporz^dzenia 

ania przedmiotowej informacji. Ponadto nalezy zauwazyc, ze 
do § 4 ust. 3 zdanie 2 projektu rozporz^dzenia na uzytkowniku b^dzie 

bezpiecznego wykorzystywania profilu oraz nieudost^pniania go 
tizecim. Nie jest jednak jasne jak w zwi^zku z powyzszym ksztaltowac si? 
"^""tia odpowiedzialnosci uzytkownika udost^pniaj^cego profil osobom 

kwestia zabezpieczeh przed wykonywaniem obowi^zkow uzytkownika 
nieuprawnione. 

za|wazyc, iz § 9 ust. 1 projektu stanowi, ze centrale repozytorium weryfikuje 
automatyc^nie kompletnosc metadanych oraz formaty danych. W^tpliwosci budzi 

przedmiotowy proces weryfikacji miaiby przebiegac. 

jrojektowanego § 10 projektu rozporz^dzenia zaklada si?, iz zasoby 
b?dzie si? przechowywac w centralnym repozytorium przez okres co 

lat, licz^c od dnia ich udost?pnienia, z mozliwosci^ jego wydluzenia. 
nie wyjasniono jednak sk^d wynika zakladany pi?cioletni okres 

przechowyjwania zasobow informacyjnych. Ponadto nasuwa si? pytanie czy dostawca 



b^dzie injformowany (np. za posrednictwem komunikatu na jego koncie uzytkownika 
b^dz za oosrednictwem poczty email) o usuni^ciu z zasobu repozytorium jednostki 
informac i publicznej ktor^ udost^pnil. Niezaleznie nalezy podkreslic, ze z zakresu 
upowaznenia ustawowego okreslonego w art. 9b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 
odost?pij do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.) nie 
wynika apowaznienie do okreslenia w projekcie aktu wykonawczego okresu 
przechowywania zasobu informacyjnego w centralnym repozytorium, a projektowany 
przepis stjanowi materi? ustawow^. 

Ponadto, 
bazodanowy 
zasygnalizovcac 
standardow 

maj^c na uwadze doswiadczenia muzealnikow przy pracy z systemami 
i|ni, w tym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku, pragn? 

rozwazenie potrzeby uwzgl^dnienia w praktyce nast^puj^cych 
tfechnicznych: 

1) umozliwijenia wprowadzenia w polu wolnotekstowym tytulu opisuj^cego zasob 
informac /jny minimum 300 znakow, a w opisie ww. zasobu minimum 1800 znakow; 

2) umozliwijenia stosowania ww. polach znakow specjalnych, np. wynikaj^cych z innych 
j^zykow, a takze z formatowania tekstu np. pogrubienie tekstu, kursywa, justowanie; 

3) rozszerzenia zestawu slow kluczowych lub wyrazen przy opisie zasobu 
informacyjnego przez kazdego dostawc? a takze rozwazenie czy dodanie nowego 

uz istniej^cego zbioru b^dzie podlegalo walidacji; hasia do 

4) stosowanjia 
projektu 

ia poza adresem URL takze adresu URI przez dostawc? (§ 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 
•ozporz^dzenia). 

Z powazaniem 
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