
Projekt z 29.05.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  C Y F R Y Z A C J I 1 ) 

z dnia          2017 r.

w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym 

repozytorium informacji publicznej

Na podstawie art. 9a ust. 3  i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa odrębnie dla poszczególnych podmiotów wskazanych w § 2:

1) sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej "ustawą";

2) zakres zasobu informacyjnego przeznaczony do udostępnienia w centralnym 

repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, zwanym 

dalej "centralnym repozytorium";

3) harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych do centralnego 

repozytorium oraz ich aktualizowania;

4) dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy 

zestaw elementów metadanych, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9b ust. 6 ustawy.

§ 2. Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, zakres zasobu 

informacyjnego, harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych i ich 

aktualizowania, a także dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu 

informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych określa:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia - dla organów administracji rządowej;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia - dla funduszy celowych;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia - dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia - dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia - dla Narodowego Funduszu Zdrowia;

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
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6) załącznik nr 6 do rozporządzenia - dla państwowych osób prawnych utworzonych 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 2016 r. poz. 2045 i 2260).

§ 3. Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia udostępniają w centralnym 

repozytorium rejestr zawartych umów w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub 

CSV. Aktualizacji rejestru dokonuje się co kwartał.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER CYFRYZACJI

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym:

- KATARZYNA KOBIERSKA, 

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Cyfryzacji

/-podpisano elektronicznie/

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym 
Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1181), które traci moc z dniem 17 czerwca 2017 r. 
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego (Dz. U. poz. 352 i z 2017 r. poz. 60).
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego 
przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej 
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), zwanej dalej 
„ustawą”.
Przedmiotowa regulacja zastępuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 
dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do 
udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1181), które traci moc z dniem 17 czerwca 2017 r.  
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, zwane dalej „centralnym repozytorium” 
działa od 2014 r. pod adresem danepubliczne.gov.pl. W 2016 r. ustawą z dnia 25 lutego 
2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352, z 
późn. zm.) zmieniony został art. 9a ust. 3 ustawy w zakresie umożliwiającym ministrowi 
właściwemu do spraw informatyzacji fakultatywne wskazywanie dodatkowych wymagań 
technicznych opracowania zasobu oraz dodatkowego zestawu elementów metadanych. Ze 
względu na charakter i zakres zasobów informacyjnych określonych w rozporządzeniu 
nie jest konieczne i byłoby nadmiarowe, aby w każdym przypadku określać dodatkowe 
elementy metadanych dla wszystkich zasobów informacyjnych. Podmioty publiczne 
gromadzą lub udostępniają zasoby publiczne o różnorodnym charakterze, 
ustrukturyzowane bądź nieustrukturyzowane, w bardziej lub mniej zaawansowanych 
systemach teleinformatycznych. Dodatkowe wymagania techniczne oraz dodatkowy 
zestaw elementów metadanych jest kryterium uzupełniającym, w zależności od sytuacji 
konkretnego podmiotu zobowiązanego lub charakteru pojedynczego zasobu.
Na dzień dzisiejszy rozporządzenie określające zasoby udostępniane w CRIP ma mniejsze 
znaczenie w świetle zmian wprowadzonych ustawą o ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. 
w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”. Jego wydanie jest 
obligatoryjne w celu zapewnienia spójności systemu prawnego, ale nie niezbędne do 
udostępniania w serwisie nowych danych podmiotów objętych zakresem ustawy. 
Ze względu na to, że w większości harmonogram przekazywania zasobów wynikający z 
rozporządzenia z dnia 26 marca 2014 r. został zrealizowany i raz udostępnione zasoby 
powinny być stale udostępniane informację o realizacji harmonogramu wskazano w 
projektowanych załącznikach do rozporządzenia. Jednocześnie w przypadku zasobów 
udostępnionych w CRIP na zasadach dobrowolności wskazano w załącznikach konkretną 
datę ich udostępnienia. W przypadku nowych zasobów informacyjnych – wskazano datę, 
do której udostępnienie powinno nastąpić. Natomiast w przypadku zasobów 
informacyjnych, w odniesieniu do których nie wykonano obowiązku ich udostępnienia na 
podstawie dotychczasowych przepisów, wskazano jedne termin – 7 dni od dnia wejścia w 
życie projektowanej regulacji. 
Zmiany szczegółowe:

1. W § 3 rozporządzenia dodano nowy zasób informacyjny - rejestr zawartych umów 
obowiązkowy do udostępnienia w CRIP dla Prezesa Rady Ministrów, ministrów 
kierujących działami administracji rządowej w postaci arkusza kalkulacyjnego lub 
formatu CSV. Dzisiaj w centralnym repozytorium wykaz umów udostępniają jedynie 
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Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energi i Instytut 
Technik Innowacyjnych EMAG. Rejestry umów to zasób pożądany przez obywateli 
(transparentność), ale może być użyteczny dla samej administracji publicznej 
(porównanie cen za podobne usługi, kontrahentów itd.);

2. W załączniku nr 1 w odniesieniu do: 
1) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i 

etnicznych wprowadzono zmiany nazw następujących zasobów informacyjnych: 
„Gminy, w których jest używany język pomocniczy” i „Decyzje ministra właściwego 
do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w sprawie 
podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój 
języka regionalnego”;

2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie zadania dotyczącego 
przekazywania do centralnego repozytorium danych z bazy PESEL dotyczących 
najpopularniejszych imion i nazwisk, co do którego od dn. 01.01.2016r. 
administratorem rejestru PESEL jest minister właściwy do spraw informatyzacji, 
uprawniony zatem do realizacji zadania w ww. zakresie;

3) ministra do spraw administracji publicznej, w zakresie teleadresowych jednostek 
samorządu terytorialnego w Polsce zmieniono termin aktualizacji na  rok; 
zrezygnowano także z zamieszczenia w centralnym repozytorium danych 
teleadresowych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, które zostały opublikowane na stronie: 
http://administracja.mswia.gov.pl/;

4) Komendy Głównej Policji w zakresie danych statystycznych dot. liczby przestępstw 
stwierdzonych i wykrytych na podstawie artykułów Kodeksu karnego i ustaw 
pozakodeksowych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 
prowadzonych przez Policję w zakresie zmiany terminu aktualizacji na roczną;

5) Komendy Głównej Policji w zakresie dodania nowego zasobu informacyjnego: Dane 
statystyczne dotyczące zdarzeń w ruchu drogowym;

6) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie dodania nowych zasobów:

 Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring Ptaków Polski
Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring jakości powietrza 

 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring hałasu
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring jakości wód powierzchniowych 
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring jakości wód podziemnych
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring środowiska morskiego Bałtyku
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring pól elektromagnetycznych
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring chemizmu gleb ornych Polski
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring skażeń promieniotwórczych wód 

powierzchniowych i osadów dennych
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring stanu warstwy ozonowej nad 

Polską oraz natężenia promieniowania UV-B
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring lasów
 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring stężenia 137 Cs w glebie

https://danepubliczne.gov.pl/organization/instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy
https://danepubliczne.gov.pl/organization/instytut-technik-innowacyjnych-emag-instytut-badawczy
http://administracja.mswia.gov.pl/
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 Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring wczesnego wykrywania skażeń 
promieniotwórczych

 Państwowy Monitoring Środowiska - Zintegrowany Monitoring Środowiska 
Przyrodniczego

7) minister właściwy do spraw środowiska w zakresie zmiany aktualizacji zasobu dot. 
Zamierzone uwolnienie GMO na roczną oraz usunięcia zasobu dot. Uchwały Komisji 
do spraw GMO, zasób zawierał tylko 2 dane: datę i nr uchwały, co czyni go praktycznie 
nieużytecznym;

8) minister właściwy do spraw budżetu w zakresie zmian nazw zasobów informacyjnych 
„Informacja kwartalna o  stanie finansów publicznych”, Dług publiczny” i dodanie 
nowego zasobu „Część tabelaryczna ustaw budżetowych„

9) minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie zmian nazw zasobów 
informacyjnych: „ Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej”, 
„Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych”, 
„Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych”, „Dane 
dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe”, 
„Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1% należnego podatku 
dochodowego od osób fizycznych”, „Podstawowe informacje na temat obligacji 
detalicznych” oraz dodania nowych zasobów „Lista agentów celnych”, „Wykazy 
nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi”, 
„Informacja  o realizacji ustawy o grach hazardowych”.

Dla wszystkich nowych zasobów informacyjnych zostały wskazane:

 harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych,
 sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy,
 harmonogram aktualizacji, Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu 

informacyjnego.

Zgodnie z § 4 projektowanego rozporządzenia, ma wejść ono w życie po upływie 7 dnia 
od dnia ogłoszenia. 
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Ponadto projekt 
rozporządzenia nie został przedstawiony właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projektowane przepisy zostały przeanalizowane pod kątem wpływu na sektory MSP, a 
szczegółowe informację zawarto w OSR.

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
„Rządowy Proces Legislacyjny”. 
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Nazwa projektu

Rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego 
przeznaczonego do udostępnienia w Centralnym Repozytorium 
Informacji Publicznej

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Cyfryzacji

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Karol Okoński

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Anna Gos, naczelnik Wydziału Polityki Otwartości, 
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, 
22 245 5547, anna.gos@mc.gov.pl

Data sporządzenia
16.05.2017 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe - art. 
9 a ust. 3 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1764).

Nr w wykazie prac Ministra 
Cyfryzacji 83

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Rozporządzenie wskazuje odrębnie dla poszczególnych podmiotów, określonych w 9a ust. 2 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, sposób przekazania zasobów informacyjnego do 
centralnego repozytorium informacji publicznej (dalej „centralne repozytorium”), jego zakres, 
dodatkowe wymagania techniczne opracowania i harmonogram przekazywania. Centralne 
repozytorium to bezwnioskowy tryb dostępu do zasobów informacyjnych o szczególnym 
znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Działa pod adresem danepubliczne.gov.pl. Serwis danepubliczne.gov.pl działa od 2014 r. i od 
tego czasu zaszło wiele zmian w dostępności i jakości zasobów. Projektowane rozporządzenie 
aktualizuje nazwy zasobów informacyjnych, a przede wszystkim formaty danych.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projektowane zmiany polegają na określeniu zakresu zasobów publicznych, sposobu ich 
udostępnienia w centralnym repozytorium oraz dodatkowych wymagań technicznych dla 
zasobów informacyjnych, które mogą być wykorzystywane w dowolnych celach komercyjnych 
i niekomercyjnych bez potrzeby składania wniosku, a także harmonogramu przekazywania 
zasobów informacyjnych.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 

Portale danych, które realizują podobny cel jak centralne repozytorium funkcjonują w 
państwie członkowskim UE oraz poza Unią Europejską. Również Komisja Europejska 
prowadzi europejski portal danych (https://www.europeandataportal.eu/pl/), który pozwala na 
dostęp i ponowne wykorzystywanie danych wytwarzanych i gromadzonych przez państwa 
członkowskie. Portal ten jest zintegrowany z serwisem danepubliczne.gov.pl. Polska obecnie 
zajmuje 11 pozycję z 4 931 zasobami udostępnionymi w serwisie.
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Portale pozostałych państw członkowskich:
 

1. Austria: data.gv.at
2. Belgia: data.gov.be
3. Wielka Brytania: 

data.gov.uk
4. Bułgaria: 

opendata.government.bg
5. Chorwacja: data.gov.hr
6. Cypr: data.gov.cy
7. Czechy: opendata.cz
8. Dania: portal.opendata.dk

9. Estonia: opendata.ee
10. Finlandia: avoindata.fi
11. Francja: data.gouv.fr
12. Grecja: data.gov.gr
13. Hiszpania: 

datos.gob.es
14. Holandia: 

data.overheid.nl
15. Irlandia: data.gov.ie
16. Łotwa: 

opendata.gov.lt

17. Malta: data.gov.mt
18. Niemcy: govdata.de
19. Portugalia: 

dados.gov.pt
20. Rumunia:  

data.gov.ro
21. Słowacja:  

data.gov.sk
22. Słowenia: 

nio.gov.si/nio/
23. Szwecja: 

oppnadata.se
24. Włochy: dati.gov.it

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Dostawcy zasobów ok. 30 wskazane podmioty będą 
zobowiązane do 
przekazywania zasobów 
do centralnego 
repozytorium w 
określonych formatach i 
ich cyklicznej 
aktualizacji 

Obywatele Ludność Polski  w 
wieku produkcyjnym:

24 mln

GUS 2015 rok Łatwy dostęp do danych 
bez potrzeby składania 
wniosków, a także 
produktów i usług, które 
będą powstawały w 
oparciu o te dane. 
Wzrost transparentności 
działań administracji 
publicznej.

Organizacje pozarządowe Ok. 550 organizacji 
(0,8% z 70 tys. 

działających ngo)

Badanie Stowarzyszenia 
Klon/Jawor "Kondycja 
sektora organizacji 
pozarządowych w Polsce 
2015"

Większy i łatwiejszy 
dostęp do zasobów 
informacyjnych dla 
organizacji 
pozarządowych 
zajmujących się prawem 
do dostępu do informacji 
publicznej, otwartymi 
danami, otwartym 
rządem, jawnością, 
transparentnością, 
prowadzące działalność 
analityczną i badawczą.

http://data.gv.at/
http://data.gov.be/
http://data.gov.uk/
https://opendata.government.bg/
https://data.gov.hr/
http://www.data.gov.cy/
http://opendata.cz/
http://www.portal.opendata.dk/
http://opendata.ee/
https://www.avoindata.fi/en
http://data.gouv.fr/
http://data.gov.gr/
http://datos.gob.es/
http://data.overheid.nl/
http://data.gov.ie/
http://opendata.gov.lt/
http://data.gov.mt/
http://govdata.de/
http://dados.gov.pt/
http://data.gov.sk/
http://data.gov.si/nio/
http://oppnadata.se/
http://dati.gov.it/
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Przedsiębiorcy  Szacowana liczba 
przedsiębiorców tzw. 
przemysłu 
kreatywnego:

Ok. 173 000 

S. Szultka, Kreatywny 
łańcuch – powiązania sektora 
kultury i kreatywnego w 
Polsce, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2014

Większy i łatwiejszy 
dostęp zasobów 
informacyjnych dla 
przedsiębiorców 
rozwijających się i 
tworzących nowe 
modele biznesowe, nowe 
produkty i usługi w 
oparciu o otwarte dane 
publiczne (głównym 
beneficjentem będą 
przedsiębiorcy 
działający w sektorze 
kreatywnym)

Administracja 
publiczna/Urzędnicy/ 
Funkcjonariusze służb 
mundurowych i 
specjalnych oraz żołnierze

Trudny do 
oszacowania

Większy dostęp dla 
urzędników 
korzystających z danych 
transportowych w 
związku z realizacją 
zadań publicznych: 
przygotowywanie analiz, 
dokumentów 
strategicznych czy oceny 
skutków regulacji, 
tworzenie usług dla 
obywateli, 
komunikowanie efektów 
działań zarówno 
wewnątrz administracji, 
jak i w kontaktach z 
obywatelami.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowane rozporządzenie zostanie 
udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MC oraz na stronie 
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
W ramach konsultacji projekt zostanie przesłany do następujących podmiotów:

1. Fundacja Nowoczesna Polska;
2. Fundacja ePaństwo;
3. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania;
4. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) 

Uniwersytet Warszawski;
5. Centrum Cyfrowe;
6. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT);
7. Polska Towarzystwo Informatyczne (PTI);
8. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT);
9. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;
10. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska;
11. Stowarzyszenie Klon/Jawor;
12. Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
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13. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska;
14. Związek Nauczycielstwa Polskiego.

A także do zaopiniowania do następujących podmiotów:
15. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
16. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
17. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
18. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
19. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
20. Państwowa Komisja Wyborcza;
21. Polska Organizacja Turystyczna;
22. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
23. Agencja Rynku Rolnego;
24. Urząd Dozoru Technicznego;
25. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
26. Urząd Patentowy RP;
27. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
28. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
29. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Źródła finansowania -
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa 
ani budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia ma charakter wykonawczy względem ustawy o 
dostępie do informacji publicznej zmienionej ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. 
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 
352 oraz z 2017 r. poz. 60).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

duże 
przedsiębiorst
wa

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w

rodzina, 
obywatele 
oraz 
gospodarstwa 
domowe

W ujęciu pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z …… r.)

(dodaj/usuń)

duże 
przedsiębiorst
wa

Możliwość wykorzystania danych publicznego to szansa dla 
przedsiębiorców, którzy chcą na ich podstawie stworzyć nowe 
produkty i usługi. Głównym beneficjentem szerszego 
udostępniania danych będą firmy działające w sektorze 
kreatywnym oraz przedsiębiorstwa, które swój model biznesowy 
opierają na wykorzystywaniu danych transportowych (np. 
przedsiębiorcy działający na rynku motoryzacyjnym, 
ubezpieczeniowym, ochrony środowiska)

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w

j.w.

rodzina, 
obywatele 
oraz 
gospodarstwa 
domowe 

Proponowane rozwiązania są korzystne z punktu widzenia 
obywateli, bo poszerzają  dostęp wielu zróżnicowanych zasobów 
informacyjnych.

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń) Możliwość wykorzystania otwartych danych publicznego to niższe 
koszty i mniejsza czasochłonność analiz i badań naukowych dot. 
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transportu czy ochrony środowiska.

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 
projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w 
odwróconej tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: ułatwienie ponownego 
wykorzystywania zasobów informacyjnych

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz:

Proponowane rozwiązania poprawią jakość zasobów informacyjnych, skrócą czas potrzebny na dostęp 
do nich i ponowne wykorzystywanie.

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozwiązanie nie wpływa bezpośrednio na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
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 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój 
regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu
Poprawa jakości i zwiększenie ilości zasobów informacyjnych udostępnionych 
w serwisie danepubliczne.gov.pl.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Miernikiem realizacji ewaluującym działanie centralnego repozytorium będzie liczba zasobów 
informacyjnych w nim udostępnianych. 

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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