
Projekt 18.12.2013r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

zdnia 2013r.

w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznej

Na podstawie art. 9h ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198.7 póŹfl. zmi) zarządza się. co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

* 1. Rozporządzenie okrcśla:

1) sposób weryfikacji zasobu informacyjnego;

2) sposób przetwarzania i udostepnianta zasobu informacyjnego oraz metadanych, w tym ich

dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie:

3) standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytoriurn informacji publicznej:

4) minimalny zcstaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego:

5) warunki korzystania z dodatkowych uprawnień centralnego repozytorium.

* 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) administrator centralnego repozytonum — minister właściwy do spraw informatyzacji:

2) aplikacja - zewnętrzne oprogramowanie komunikujące się oraz wymieniające dane

z centralnym repozytorium:

3) centralne repozytonum - ccntralne repozytorium informacji publicznej. o którym mowa

wart. 9h ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

4) dostawca - podmiot. którego zasoby informacyjne zosały wskazane przez ministra

właściwego do spraw informatyzacji w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3

ustawy:

Zmiany wymienionej ustaw\ zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153. poz. 1271. z 2004 r. Nr 240. poz.
2407. z 2005 r. Nr 64. poz. 565 i Nr 132. poz. II JO. z 2010 r. Nr 182. poz. 1228. z 2011 r. Nr 204. poz. 1195.
72012 r. poz. 908 oraz z :013 r. poz. 1471.
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5) interfejs - zbiór technicznych funkcji umożliwiających komunikowanie się z centralnym

repozytonum oraz korzystanie Z jego funkcjonalności:

6) jednostka informacji publicznej - najmniejszy samodzielny element zasobu informacyjnego

spójny pod względem technicznym lub semantycznym, który może być w centralnym

repozytorium przetwarzany (wyświetlony, pobrany. zapisany):

7) portal centralnego repozytonum - publicznie dostępna strona internetowa centralnego

repozytorium:

9) ustawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

10) użytkownik - każdy korzystający z centralnego repozytorium oraz zasobów

informacyjnych i metadanych w nim udostępnionych.

Rozdział 2

Sposób przetwarzania i udostępniauia zasobów inforrnacyjnch I metadan”ch

* 3. 1. Dostęp do zasobów publicznych. w tym komunikowanie się z centralnym

repozytorium jest możliwe przez:

1) portal centralnego repozytorium zapewniający w szczególności:

a) przeszukiwanie zasobów informacyjnych. o którym mowa w art. 9h ust. 2 ustawy.

b)pohieranie zasobów informacyjnych.jednostek informacji publicznej oraz metadanych,

c) dostęp do informacji 0:

- dostawcach, obejmującej pełną nazwę, dane adresowe, numer telefonu oraz adres

poczty elektronicznej dostawcy,

- wymaganiach w stosunku do metadanych stosowanych do opisu zasobów

informacyjnych udostępn]anych w centralnym repozytorium.

- regulaminie określającym politykę prywatności centralnego repozytorium,

d) możliwość założenia profilu w centralnym repozytorium:

e) dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informac\jnego i metadanych przez

dostawcę:

2) interfejs zapewniający w szczególności:

a) uwierzytelnianie aplikacji w celu uzyskania uprawnień przypisanych do profilu.

b) przeszukiwanie zasobów informacyjnych. o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy.

c) pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacjt publicznej oraz metadanych.

d) dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informacyjnego i metadanych przez

dostawcę.
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4. Portal centralnego repozytorium może zapewniać użytkownikowi dodatkowe

uprawnienia. w szczególności tworzenie własnych zestawień zasobów informacyjnych oraz

historii przeszukiwań. po założeniu profilu xy centralnym repozytorium.

5. Założenie profilu przez uż\ikownika wymaga:

1) podania adresu poczty elektronicznej. który staje się oznaczeniem profilu w centralnym

repozytorium:

2) określenia hasła.

* 3. I. W celu dodawania. aktualizacji i usuwania zasobów informacyjnych oraz

metadanych administrator centralnego repozytorium zaklada profil dostawcy na podstawie

przekazanych przez dostawcę danych. o których mowa w 3 ust. 1 pkt ł lit. c tiret pierwsze.

2. Dane. o których mowa w * 3 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze dostawca przekazuje

niezwłocznie po wejściu w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9a ust .3 ustawy.

Dostawca niezwłocznie informuje administratora centralnego repozytorium o każdej zmianie

tych danych.

3. Dostawca wskazuje profil użytkownika. któremu administrator centralnego

repozytorium nadąje i odbiera uprawnienia do dokonywania czynności, o których mowa w ust.

1. Użytkownik powinien w celu bezpiecznego wykorzystywania profilu nie udostępniać go

osobom trzecim.

4. Profil użytkownika działającego w imieniu dostawcy zawiera:

1) oficjalną nazwę dostawcy:

2) określenie nazwy dla profilu:

3) imię i nazwisko:

4) stanowisko służbowe:

5) służbowy numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej:

5. Profil użytkownika dzialąjącego w imieniu dostawcy wymaga określenia hasła.

6. Profil dostawcy może być powiązany z więcej niż jednym profilem użytkownika.

Rozdział 3

Minimalny zestaw elementów meładanych opisujących strukturę zasobu

informacyjnego

* 6. 1. Na minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu

informacyjnego, o którym mowa wart. 9a ust. 2 ustawy, składają się metadane opisujące zasób

informacyjny oraz metadane opisujące jednostkę informacji publicznej, zarządzane
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odpowiednio przez dostawcę albo przez centralne repozytorium z zachowaniem procesów

automatyzacji.

2. Metadane udostępniane w centralnym repozytorium organizowane są w postaci bazy

danych.

* 7. 1. Na metadane opisujące zasób informacyjny zarządzane przez dostawcę składają

się:

1) tytuł - nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację;

2) słowa kluczowe - zestaw słów lub wyrażeń, zwięźle opisujących temat i zawartość zasobu

informacyjnego;

3) opis - streszczenie lub krótki opis zawartość zasobu informacyjnego;

4) częstotliwość aktualizacji - informacja o przewidywanej częstotliwości aktualizacji zasobu

informacyjnego;

5) lista jednostek informacji publicznej - lista jednostek informacji publicznej składających się

na zasób informacyjny wraz z ich metadanymi.

2. Dostawca podaje także adres URL strony internetowej lub jego podstrony. w ramach

której udostępniono zasób informacyjny.

3. Na metadane opisujące zasób informacyjny zarządzane przez centralne repozytorium

skladają się:

1) identyfikator - unikalny i niezmieirny ciąg znaków lub numer używany do jednoznacznej

identyfikacji zasobu informacyjnego w centralnym repozytorium;

2) wskazanie na dostawcę;

3) historia modyfikacji;

4) data udostępnienia;

5) data aktualizacji.

* 8. 1. Na metadane opisujące jednostkę informacji publicznej zarządzane przez dostawcę

składają się:

1) typ - określenie podstawowego typu pliku (np. plik tekstowy, obraz) i jego ewentualne

dookreślenie (np. raport, tabela. sprawozdanie, prezentacja. faktura, ustawa, notatka,

rozporządzenie, pismo);

2) format - nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu jednostki informacji

publicznej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy;
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3) warunki ponownego wykorzystywania jednostki informacji publicznej - tekstowy opis

warunków ponownego wykorzystania. o których mowa w art. 23b ustawy. określone

przez dostawcę.

2. Na metadane opisujące jednostkę informacji pubticznej zarządzanych przez centratne

rcpozytorium skiadąją się:

1) identyfikator - unikalny i niezmienny ciąg znaków tub numer używany do jednoznacznej

identyfikacji jednostki informacji publicznej w centralnym repoz)lorium:

2) data udostępnienia:

3) data aktualizacji.

3. Dostawca podaje także adres URL strony internetowej lub jego podstrony, w ramach

której udostępniono jednostkę informacji pubticznej. w szczególności adres określonego ptiku.

Adres URL jednostki informacji publicznej jest zarządzany przez dostawcę w przypadku

przekazania do centralnego repozytorium nietadanych atbo przez centralne repozylorium

przypadku przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych.

Rozdział 4

Standardy prowadzenia centralnego repoztorium oraz sposób weryfikacji zasobów”

informacyjnych i metadanych

* 9. 1. Centralne rcpozytorium weryfikuje automatycznie:

1) komptetność meadanych. określonych w i 8:

2) formaty danych o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy wjakich przekazywane są
zasoby informacyjne w zakresie rozszerzenia nazwy ptiku:

3) kompletność dodatkowego zestawu elementów metadanych określonego w przepisach

wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 pkt 3 ustawy.

2. Centralne repozytorium monitoruje dostępność jednostki informacji publicznej pod

wskazanym adresem URL.

* 10. Zasoby informacyjne przechowuje się w centralnym repozytorium przez okres co

najmniej 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia. a w przypadku gdy był aktualizowany licząc

od dnia jego ostatniej aktualizacji.

* 11. Administrator centralnego repozytorium informuje na portalu centralnego

repozytorium o przerwach serwisowych w świadczeniu usług dostępu do centralnego

repozytorium wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian
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i ulepszeń. a w przypadku braku takiej możliwości - przez zamieszczenie informacji o takich

przerwach na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozdział 5

Przepis końcowy

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marea 2014 r.

PREZES RADY MN1STRÓW
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w att. 9b ust.

6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.Nr 112. poz.

1198, z późn. zm. — dalej .u.d.i.p.”). Ustęp 6 został dodany w wyniku nowelizacji z dnia

8 listopada 2013r. usawy o dostępie do informacji publicznej (DzIW poz. 1474).

Rozporządzenie określa sposób weryfikacji. przetwarzania i udostępniania zasobów

informacyjnych i metadanych w centralnym repozytorium informacji publicznej (CRIP), W tym

ich dodawanie, aktualizacje. usuwanie oraz przechowywanie. standardy techniczne jego

prowadzenia. minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu

informacyjnego (oddzielnie dla zasobu informacyjnego oraz jednostki informacji publicznej)
oraz warunki korzystania z dodatkowych uprawnień centralnego repozytorium.

CRIP jest jednym z trybów dostępu do informacji publicznej, także w celu ponownego
wykorzystywania wprowadzonym do u.d.i.p. nowelizacją z dnia 16 września 2011 r. ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W CR12 mają być udostępniane

zasoby informacyjne, rozumiane jako informacja publiczna, która ma szczególne znaczenie dla
rozwoju innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Istotne jest. aby zasoby

te spełniały odpowiednie warunki techniczne. a metadane winny ułatwiać wyszukiwanie,
kontrolę. długotrwałe przechowywanie i zarządzanie oraz możliwość jak najszerszego
ponownego wykorzystywania informacji publicznych i ich maszynowego odczytu.

Pierwszy projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany w 2012 r.
Propozycja budowy CRIP uwzględniała nie tylko wizję magazynu do przechowywania
przekazywanych do CRIP zasobów informacyjnych, lecz takżc katalog odesłań do już

istniejących repozytoriów instiucjonalnych. a także określała obowiązki podmiotów

przekazujących zasoby do CR12. od których uzależnione było wypełnienie kluczowych

ustawowych celów postawionych przed CRIP. Uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji
do projektu rozporządzenia stały się impulsem do ponownej analizy u.d.i.p. w zakresie CR12

oraz przygotowania propozycji nowelizacji u.d.i.p..

Zgodnie z * 3 projektu rozporządzenia centralne repozytorium zakłada dwie
możliwości dostępu do zasobów informacyjnych, tym samym komunikowania się
użytkowników z CRIP tj. przez portal centralnego repozytorium oraz przy użyciu interfejsu.
Podział na portal centralnego repozytorium i interfejs został wprowadzon) ze względu na różne
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oczekiwania użytkowników. Portal będzie łatwy i przyjazny dla użytkownika

w obsłudze i będzie pozwa]al mu na wyszukiwanie i pobieranie zasobów bez konieczności

posiadania wiedzy technicznej w tym zakresie. Z kolei interfejs będzie zapewniać

użytkownikowi możliwie dużą elastyczność w zakresie komunikacji z CRIP oraz ponowne

wykorzystywanie zasobów informacyjnych i metadanych w nim zgromadzonych przez

aplikacje.

Portal centralnego repozytorium będzie zapewniał przeszukiwanie zasobów

informacyjnych według kryterium przedmiotowego i podmiotowego. oraz po metadanych.

pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicznej oraz metadanych, dostęp

do określonych informacji: możliwość założenia profilu, czy dodawanie, aktualizowanie

i usuwanie zasobu informacyjnego i metadanych przez dostawcę. Ponadto w CRIP będzie

możliwe tworzenie własnych zestawień zasobów informacyjnych oraz historii przeszukiwań po

założeniu w nim profilu. Do założenia profilu wymagane jest podanie adresu poczty

elektronicznej oraz określenie hasła.

W zakresie interfejsu określono trzy jego główne funkcje: przeszukiwanie zasobów

informacyjnych według kryterium przedmiotowego i podmiotowego oraz metadanych

wymienionych w projekcie rozporządzenia: pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek

informacji publicznej i metadanych oraz uwierzytelnianie aplikacji w celu uzyskania uprawnień

przypisanych do profilu (* 3 ust. 1 pkt 2 projektu rozporządzenia).

Uprawnienia opisane dla portaliL centralnego rcpozytorium oraz interfejsu

programistycznego mają charakter katalogu otwartego. który może być sukcesywnie

wzbogacany o nowe funkcjonalności w ramach rozwoju systemu CRIP co podkreśla jego

dynamiczny charakter, który z założenia będzie podlegał dalszym procesom ewaluacyjnym.

Zarówno portal centralnego repozytoritim jak również interfejs zapewnialą szczególne

uprawnienia. dedykowane dostawcom tj. dodawanie, aktualizację i usuwania zasobów

informacyjnych oraz metadanych. W celu skorzystania z tych dodatkowych uprawnień

dostawcy, czyli podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji jako

gestorzy danych podlegąjących udostępnieniu w CR1?. zostaną zobowiązani do przekazania

administratorowi centralnego repozyiorium informacji obejmującej ich pełną oficjalną nazwę.

dane adresowe, numer telefonu oraz e-mai) oraz poinformowania administratora centralnego

repozytorium o każdej zmianie tych danych. Informacja powinna być przekazana

administratorowi centralnego repozytorium niezwłocznie po tym, jak wejdzie w życie

rozporządzenie ministra wtaściwego do spraw informatyzacji, wydane na podstawie art. 9a
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ust. 3 u.d.i.p.. określające min. podmiot obowiązany oraz zakres zasobu informacyjnego

przekazania do CRIP. w celu założenia profilu dostawcy. Ponadto. koniecznym będzie

założenie profilu przez osobę działającą w imieniu dostawcy, co wymaga podania pełnej nazwy

dostawcy, określenia nazwy dla profilu, podania imienia i nazwiska. sranowiska służbowego.

służbowego numery tetefonu I adresu poczty elektronicznej oraz określenia hasła (* 4 projektu

rozporządzenia). W imieniu dostawcy czynności może wykonywać kilku użytkowników.

o czym dostawca informuje administratora centralnego repozytorium .Administrator

centralnego repozytońum dodaje powiązanie profilu użytkownika z profilem dostawcy

- od tego momentu użytkownik może tworzyć/edytować metadane zasobów informacyjnych

i jednostek informacji publicznej dostawcy. Poza tym może edytować dane swojego profilu

wymienione w rozporządzeniu.

CRIP. jes[ miejscem gdzie zasoby informacyjne można łatwo znaleźć, przeszukiwać

oraz wykorzystywać. Zatem narzędzie to ma zapewnić interoperacyjność z zewnetrznymi

repozytoriami zbudowanymi i utrzymywanymi w ramach infrastruktury teleinformatycznej

gestorów danych (na przykład resortów). Tym samym konieczne jest. ah każda jednostkowa

informacja publiczna tnp. dokument PDF lub tabela bazy danyclu składająca się na zbiór

określony zasobem informac\jnym. jak również każdy zasób informae\jny została opisana

metadanymi. Rozporządzenie w 6 -8 wskazuje taki minimalny zestaw metadanych zarówno

dla jednostki informacji publicznej oraz zasobu informacyjnego, rozgraniczając metadane

zarządzane przez dostawcę oraz przez centralne repozytorium. Rozgraniczenie metadanych na

zarządzane przez dostawcę a centralne repozytorium wynika także z zastosowania

automatyzacji procesów w centralnym repoz.ytorium.

Zaklada się. iż minimalny zestaw elementów metadanych opisujących zasób

informacyjny zarządzany przez dostawcę obejmuje: tytuł. słowa kluczowe, opis. częstotliwość

aktualizacji oraz listę jednostek inlhrmacji publicznej. Dostawca podaje adres URL strony

internetowej lub jego podstron. pod którym jest udostępniony zasób informac\jny. który nie

wchodzi w zakres elementów metadanych. Na zakres metadanych zarządzanych przez

centralne repozytorium sklada się identytikator. nazwa dostawcy. historia mod fikacji. data

udostępniania i aktualiiacji. Zestaw metadanych opisujących jednostkę informacji publicznej

zarządzanych przez dostawcę obejmuje: typ. format, warunki ponownego wykorzystywania

jednostki informacji publicznej. a także adres URL. Metadane zarządzane przez centralne

repozytorium to identyfikator oraz data udostępniania i aktualizacji.
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Rozporzadzenie wskazuje. iż rnetadanc opisujące zasoby informacyjne oraz jednostki

informacji publicznej udostępniane będą w postaci buzy metadanych w CRJP. co znacznie

ułatwi znalezienie i dostęp do poszukiwanych zasobów informacyjnych. System zapewnia

integralność gromadzonych w nim danych polegąjącą na gwarancji bezpieczeństwa danych

przed ich nieautoryzowaną zmianą, dodaniem lub usunięciem. W 9 ust. I projektu

rozporządzenia wskazano na zakres automatycznej weryfikacji zasobów informacyjnych, która

dotyczy metadanych zasobu informacyjnych i jednostki informacji publicznej, formatów

danych wjakich przekazywane są zasoby informacyjne. ale wyłącznie w zakresie rozszerzenia

nazw pliku oraz dodatkowych wymagań technicznych opracowania zasobu informacyjnego

i dodatkowych elementów metadanych. Przewidziano również monitoring przez CRIP

dostępności jednostki informacji publicznej pod wskazanym adresem URL.

W zakresie dostępności zasobów informacyjnych, które będą przechowywane w CRIP.

przyjęto zasadę. iż będzie to okres co najmniej 5 lat licząc od dnia ich udostępnienia albo

ostatniej aktualizacji. Oznacza to. iż ze względu na specyfikę oraz szczególną przydatność

zasobów informacyjnych możliwym jest wydłużenie tego okresu. W przypadku zasobów

informacyjnych udostępnionych w już istniejących repozytoriach zewnętrznych, do których

odsyla CRIP. metadane opisujące ich strukturę będą dostępne w centralnym repozytorium przez

okres ich dostępności w repozytoriach zewnętrznych (* 10 projektu rozporządzenia). Na uwagę

zasługuje zmiana, którą wprowadza nowelizacja u.d.i.p. z dnia 8 listopada hr.. która wyznacza

jednocześnie standardy prowadzenia CRIP. Zgodnie z art. 9h pkt 5 tej ustawy minister może

zlecić wyspecjalizowanym podmiotom czynności związane z prowadzeniem centralnego

repozytorium. pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty: rozliczalności i niezawodności

prowadzenia centralnego rcpoztorium: integralności. rozliczatnośei. dostępności.

autentyczności i niezaprzeczalności zasobów informacyjnych w nim udostępnianych. Minister

ma mieć także zapewnioną możliwość przeprowadzenia kontroli spetnienia tych warunków.

Za standard prowadzenia CRIP zgodnie z I projektu rozporządzenia przyjęto

nieprzerwalny dostęp do zasobów informacyjnych oraz metadaoych w nim zgormadzonych.

z wyjątkiem przerw serwisowych wynikającsch z potencjalnych awarii tub konieczność

dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O sytuacjach tych administrator centralnego

rcpozytorium będzie informowal na portalu centralnego repozytorium albo na stronie głównej

Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życic z dniem W marca 2014 r.
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Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z praem Unii

Europejskiej.

Nic zachodzi również konieczność przedkiadania projektu rozporządzenia instytucjom

i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projektowane rozporządzenie nic podlega notyfikacji. zgodnie z ryhem przewidzianym

w przepisach rozporządzenia Rad) Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (l)z. U. Nr 239. poz.

2039 oraz z 2004 r. Nr 65. poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na ministra właściwego do spraw informatyzacji

oraz podmioty zobowiązane przepisami ustawy do udostępniania zasobów informacyjnych

w centralnym repozytorium. a także każdego użytkownika centralnego repozywrium. poprzez

łatwiejszy dostęp do zasobów informacyjnych udostępnianych w centralnym repozytorium oraz

przedsiębiorców. którzy w oparciu o zasób informacyjny centralnego repozytorium mogą

tworzyć nowe ustugi. aplikacje hąd inne rozwiązania inŁormac\jno—technologiczne.

2. Konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lohhingowcj w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1111. z 2009 r. Nr 42. poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106.

poz. 622 i Nr 161. poz. 966) projektowane rozporządzenie zostanie udostępnione na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Minisierstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na

stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z zarządzeniem numer 5 Nlinistra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zasad prowadzenia konsultacji

społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

informacja o konsultacjach rozporządzenia zostanie umieszczona na stronie podmiotowej

Ministerstwa Administracji i Cyfryzaeji oraz na portalu internetowym MarnZdanie.org.pl.

Konsultacje będą trwały 21 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Projekt został skierowany do następujących podmiotów:

I. Główny Urząd Statystyczny.

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Krąjowa Rada Radiofonii i Telewizji.

4. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

5, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (1CM)

Uniwersytet Warszawski.

6. Polska Towarzystwo Informatyczne (PTI).

7. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

8. Krąjowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

9. Sieć Obywatelska Watehdog Polska.

10. Fundacja Panoptykon.
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11. Fundacja Nowoczesna Polska.

12. Fundacja Projekt: Polska.

13. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.

14. Federacja Związków Zawodowych.

15. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

16. Związek Pracodawców Branży Internetowej lnteractiye Adyertising Bureau Polska.

17. Związek Nauczycielstwa Polskiego.

18. Business Centre CIub.

19. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy .Solidarność”.

20. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

21, Pracodawcy RP.

22. Związek Rzemiosła Polskiego.

23. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

24. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

25. Stowarzyszenie Wikimedia Potska

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wdrożenie niniejszego rozporządzenia nie wywołuje innych kosztów poza wskazanymi

w ustawie. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie

do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204. poz. 1195)

przewidywało się w latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na

funkcjonowanie centralnego repozytorium w wysokości 23.250.000 zł. w tym w:

1) 2012 r. - 5.550.000 zł:

2) 2013 r. - 5.550.000 zł:

3) 2014 r. - 1.550.000 zł:

4) 2015 r. - 1.550.000 zł:

5) 2016 r. - 1.550.000 zł:

6) 2017 r. - 1.500.000 ił:

7) 2018 r. - 1.500.000 zł:

8) 2019 r. - 1.500.000 zł:

9) 2020 r. - 1.500.000 zł:

ID) 2021 r. - 1.500.000 zł

Dotychczas nie zostały wykorzystane środki na budowę CRIP zaplanowane na 2012r. i 20l3r.
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Miernikiem realizacji ewaluującym budowę centralnego repozytorium będzie ilość zasobów

informacyjnych w nim udostępnianych lub liczba użytkowników. Ze względu na to. iż jest to

nowe rozwiązanie. a zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w nim będzie

każdorazowo określał minister właściwy do spraw informatyzacji, trudno określić w chwili

obecnej wartość miernika.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy; wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw;

Projektowane rozwiązanie wpłynie na sektor przedsiębiorstw, który w oparciu o zasób

informacyjny centralnego repozytorium może tworz\c nowe usługi. aplikacje bądź inne

rozwiązania informacyjno-technologiczne.

Ponadto. pozytywnie wpłynie na dostępność danych wchodzących w sktad zasobu

informacyjnego oraz dotyczące tego. że przedsiębiorcy i obywatele będą mieli fatwiejszy

dostęp do danych. co pozwoli im oszczędzać czas,

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.


