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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1352)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.

U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej.<1

-----------------------------------------------
1 Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).>

Art. 1.
[1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu

ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.]
<1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w

rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na
zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.>

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i
tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Art. 2.
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej,

zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania

interesu prawnego lub faktycznego.

<Art. 2a.
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego

wykorzystywania informacji publicznej.
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2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa
dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.>

Art. 7.
1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i

udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych,
dokumentujących te posiedzenia[.]<,>

<4) umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji
publicznych, o którym mowa w art. 9b, zwanym dalej „centralnym
repozytorium”.>

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji

Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z
odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji
Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi
właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie,
o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej

tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,
3) udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w

Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu

Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych

w Biuletynie Informacji Publicznej
- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu
Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania
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rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania
przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

<Art. 9a.
1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w

państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób
przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie, w
sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór zwany dalej „zasobem
informacyjnym” i są udostępniane w centralnym repozytorium.

2. Do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a
także do systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania obowiązane są:

1) organy administracji rządowej,
2) fundusze celowe,
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
5) Narodowy Fundusz Zdrowia,
6) państwowe instytuty badawcze,
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. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84,
poz. 455).

3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w centralnym repozytorium,

wraz ze wskazaniem podmiotu obowiązanego do jego przekazania, mając na
względzie szczególne znaczenie określonych informacji publicznych dla rozwoju
innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego,

2) wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego, mając na względzie
sposób koordynacji informacji stanowiących zasób informacyjny oraz związane
z nim metadane opisujące ten dokument, ułatwiające jego wyszukiwanie,
kontrolę, długotrwałe przechowywanie i zarządzanie, oraz możliwość jak
najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich
maszynowego odczytu,

3) harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego do centralnego
repozytorium, mając na względzie konieczność zagwarantowania aktualności
informacji.

Art. 9b.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium,

powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej. Minister właściwy do spraw
informatyzacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności
związane z prowadzeniem centralnego repozytorium.
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2. Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje przekazywany zasób
informacyjny do centralnego repozytorium pod względem spełnienia wymogów
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3.

3. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy
do spraw informatyzacji wzywa do niezwłocznego dostosowania zasobu
informacyjnego do tych wymogów.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria weryfikacji
zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardy
techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, uwzględniając zasadę
neutralności technologicznej, konieczność zapewnienia przeszukiwalności i
dostępności informacji jak najszerszej grupie użytkowników, możliwości
zastosowania automatyzacji procesów oraz potrzebę zapewnienia ich użyteczności i
efektywności.>

Art. 10.
[1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

jest udostępniana na wniosek.]
<1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji

Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.>
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w

formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

[Art. 21.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym
że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.]

<Art. 21.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej
stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.>

[Art. 22.
1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na

wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do
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prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub
tajemnica statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego
o udostępnienie takiej informacji.

2. Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w
przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

3. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sąd rejonowy
właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji
publicznej.]

Art. 23.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

<Rozdział 2a
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Art. 23a.
1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części,
będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od
sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej,
wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,
innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja
została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:

1) Prezes Rady Ministrów,
2) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych,
3) inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej,
4) inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania

potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego
ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wspólnie z podmiotami, o których
mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:

a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub

zarządzającego,
5) związki podmiotów, o których mowa w pkt 2–4

– zwani dalej „podmiotami zobowiązanymi”.
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3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji

materiałów archiwalnych,
2) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn.
zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych przekazów,

3) instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów
prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), w zakresie informacji
publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

4) uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), w zakresie informacji publicznych
służących ich działalności badawczej oraz dydaktycznej,

5) jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności
oświatowej.

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od

wykazania interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie
odrębnych przepisów,

2) przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi
zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.

5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających
odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że
stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 23b.
1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez

ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.
2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania

informacji publicznej dotyczące:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania

informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w

pierwotnie pozyskanej formie,
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie

wykorzystywanej,
4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane

informacje.
3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych

spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub
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stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99,
poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania
utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i
rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach,
oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania informacji
publicznej w postaci elektronicznej.

Art. 23c.
1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej

w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2,
jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i
przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz
inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na
koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie
może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i
przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony
sposób i w określonej formie.

Art. 23d.
1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego

wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.
2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest

dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności
wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich samych
zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Art. 23e.
1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może

wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników,
chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego
wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

Art. 23f.
1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego

wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do
stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
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2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności
przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz
dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia
nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Art. 23g.
1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne

wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) udostępnionej w centralnym repozytorium,
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania
następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w
inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach
innych niż zostały dla tej informacji określone.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w
szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się
wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpoznania.

5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni
od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot
zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po
zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000
wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.

7. Podmiot zobowiązany:
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez

ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych
przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego
wykorzystywania informacji publicznej,

2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego
wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym mowa w art.
23c ust. 1,

3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji
publicznej.
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8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji
publicznej, w przypadku gdy:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art.
5, lub w przepisach odrębnych ustaw,

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności
intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji
publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.

10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia
przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w
drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji
publicznej lub o wysokości opłat.

11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania
informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji

publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od
którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8–10, podejmowanych przez podmiot
zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań.

13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający
w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy
informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania
udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość
postępowania.

Art. 23h.
1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego

wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej:

1) wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu
ponownego wykorzystywania,

2) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały
określone,

3) informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za
nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
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4) informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy
przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w
centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać
ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 23b ust.
2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat
za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub
miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach
obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1.

4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii „Ponowne wykorzystywanie
informacji publicznych”, uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie
udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.

Art. 23i.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.),
z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.>

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 44h.
1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, jeżeli

są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;
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5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
[2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych,

statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu
danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.]

<2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach

badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną
poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób,
których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w
otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.>

<2a. Udostępnienie danych w celu ich ponownego wykorzystywania, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.>

3. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na
wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu
wnioskowi.

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w
systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań
albo prowadzonej działalności.

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące dowodów
osobistych w oparciu o dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie
jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego wniosku i
uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na
porównaniu przekazanych danych z danymi z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
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unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest
potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów

osobistych, o którym mowa w ust. 3,
2) uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i

unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5,
3) wniosku o udostępnienie danych z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i

unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 6
- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty

do wniosku o udostępnienie danych.
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w

przypadku udostępnienia im z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnianie
danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której
mowa w ust. 6,

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych
podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

- uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu
i zakresu udostępniania danych.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88, poz.

439, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Służby statystyki publicznej mogą:

1) wykonywać na zamówienie opracowania wspomagające inne systemy informacyjne
administracji publicznej,

2) oddelegowywać pracowników do wykonywania prac statystycznych w organach
administracji rządowej i samorządowej.

2. Służby statystyki publicznej mogą:
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1) prowadzić na indywidualne zamówienia badania statystyczne nie objęte programem
badań statystycznych statystyki publicznej,

2) wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym celu
również dane zgromadzone w badaniach objętych programem badań statystycznych
statystyki publicznej.

3. Zbieranie danych statystycznych do prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz danych
dodatkowych do badań, opracowań i analiz określonych w ust. 2 może odbywać się
wyłącznie na zasadzie udziału dobrowolnego.

4. Wyniki badań oraz opracowania i analizy, o których mowa w ust. 2, stają się danymi
statystyki publicznej i mogą być wykorzystywane udostępniane i rozpowszechniane
przez służby statystyki publicznej, jeżeli nie naruszy to uzasadnionego interesu
zamawiającego lub zleceniodawcy i nie zastrzeżono w umowie ich wykorzystania
wyłącznie na potrzeby zamawiającego lub zleceniodawcy.

<5. Prowadzenie badań oraz wykonywanie opracowań i analiz, o których mowa w ust.
2, następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), jeżeli służby
statystyki publicznej użyły danych zgromadzonych w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, a wyniki badań, opracowania ani analizy nie służą wyłącznie
realizacji zadania publicznego.>

Art. 49.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia,
stosowania i udostępniania rejestru terytorialnego oraz związane z tym obowiązki organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

<Art. 49a.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do ponownego wykorzystywania
danych z krajowych rejestrów urzędowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 80c.
1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) Policji;

1a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
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4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
6) sądom;
7) prokuraturze;
8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;
9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład
Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany;

10) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
10a) strażom gminnym (miejskim);
11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12) komornikom sądowym;
13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
14) wojskowym komendantom uzupełnień;
15) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
16) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
17) ministrowi właściwemu do spraw łączności;
18) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się
wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8.

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek
właściciela lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą.

3a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi
zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane:
1) marka pojazdu;
2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;
3) dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo

lit. d.
3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b.
3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje
zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom
fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

[5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępnione do celów
komercyjnych, statystycznych lub badawczych w formie uzgodnionej przez strony, w
sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem trybu
określonego w ust. 4.]

<5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego
wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób
wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.>

6. Dane lub informacje zebrane w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 7, na
pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu.

6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom
zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą
Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez
organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób
udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której
Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi
ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których
mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji
danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia
wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji
pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6.
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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z

późn. zm.)

Art. 110.
1. Właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych

procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-
meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną oraz państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących jest Skarb Państwa.

2. W imieniu Skarbu Państwa informacją, o której mowa w ust. 1, rozporządzają,
odpowiednio - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut
Geologiczny.

[3. 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.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane
informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji
standardowych procedur, organom władzy publicznej.]

<3. 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, jak również uczelniom, instytutom
naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane
informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji
standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również uczelniom,
instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych.>

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się w zakresie niezbędnym do
wykonania zadań ustawowych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane
innym podmiotom do wykorzystywania ich w celach komercyjnych.

[7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny mogą
odpłatnie udostępniać informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji
standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4. Wpływy z tego
tytułu stanowią dochód, odpowiednio, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej albo
Państwowego Instytutu Geologicznego i są przeznaczane, odpowiednio, na pełnienie
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej albo państwowej służby
hydrogeologicznej.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny mogą
odpłatnie udostępniać informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe
procedury, a wpływy z tego tytułu stanowią odpowiednio ich przychód.]

<7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny
przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i
przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż
określeni w ust. 3 i 4, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa.
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8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny
przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w
wyniku procedur innych niż standardowe, a wpływy z tego tytułu stanowią
odpowiednio ich przychód.>

<8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i
8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).>

9. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
standardowe procedury zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę
hydrologiczno-meteorologiczą oraz państwową służbę hydrogeologiczną, uwzględniając
rodzaje i nazwy procedur właściwych dla każdej ze służb.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Art. 39 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
(Dz.U.08.141.888) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2009 r.
Powyższa zmiana nie uwzględnia stanu prawnego powstałego w
wyniku nowelizacji rozdziału 3 nin. ustawy dokonanej przez art. 1 pkt
5-7 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.18.97).

Art. 39.
1. Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania, w tym drogą elektroniczną, w

terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z
ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy -
urzędowi statystycznemu i naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej.

2. Do informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Informacja zawiera dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1-3.

Art. 39.
1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38

ust. 2, organom administracji, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki warunków technicznych.

[2. Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38
ust. 2, za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do wykorzystania w celach
komercyjnych i niekomercyjnych.]

<2. Dane CEIDG są udostępniane odpłatnie, w sposób inny niż określony w art. 38 ust.
2, za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do ponownego
wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych.>

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki:
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1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane w
systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celami określonymi w ustawach.

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem właściwym do
spraw gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnianych danych i
warunki techniczne ich udostępnienia.

[5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo ust. 2, nie mogą
przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom, chyba że umowa, o
której mowa w ust. 4, stanowi inaczej.]

<5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo 2, nie mogą
przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.>

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób

obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG
podmiotom, o których mowa w ust. 2, uwzględniając wysokość opłat w zależności od
sposobu i zakresu udostępniania danych.

<8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2–7 do ponownego wykorzystywania danych
CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI

PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z

późn. zm.)

Art. 15.
1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo

podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na
podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot
publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym
rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań
publicznych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania
danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji
zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz
zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych.

<4. Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich
ponownego wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, poz. 1427

i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768)

Art. 46.
1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania

cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia
się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania
egzekucyjnego;

4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;

6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,
która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w
otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

<3. Udostępnienie danych w celu ich ponownego wykorzystywania, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.>


