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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 4434). 

 

Sejm na 99. posiedzeniu w dniu  29 sierpnia 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4555 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na  

posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 skreślić pkt 4 i 5; 
poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 

Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3-6. 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 1 oraz poprawek nr 3-6 spowoduje bezprzedmiotowość 
poprawek nr 2 i nr 7. 

 
2) w art. 1 w pkt 5, w art. 9b w ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 

„Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić wyspecjalizowanym 
podmiotom niektóre czynności związane z prowadzeniem centralnego repozytorium.”; 

poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
 



3) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej jest udostępniona na wniosek.”; 

poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
4) w art. 1 w pkt 9, w art. 23g ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„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) 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, 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.”; 

poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
5) w art. 1 w pkt 9, art. 23h nadać brzmienie: 

„Art. 23h. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu 
ponownego wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 
1) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli 
zostały określone, 
2) informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu 
opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji 
publicznej, 
3) 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, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać 
ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 
23b ust. 2, a także informacji 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.“; 

poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
6) skreślić art. 9; 
poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 

7) art. 12 nadać brzmienie: 
„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem art. 1 pkt 4–6 i 9 w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium 
informacji publicznej, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.”. 

poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia  30 sierpnia 2011 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Marek Wójcik /-/ Marek Biernacki  




