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Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) dodała do ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 9a. 

Zgodnie z art. 9a ust. 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. Art. 9a ust. 2 wskazuje organy odpowiedzialne za 

przekazywanie posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Ponadto, 

w art. 9a ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej znalazła się delegacja dla 

ministra właściwego do spraw informatyzacji do wydania rozporządzenia. Do tej pory nie 

został wydany stosowny akt wykonawczy do ustawy, a niewywiązanie się z tego 

obowiązku powoduje, że przepisy o centralnym repozytorium nie są realizowane. 

W dniu 8 listopada 2013 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, która wejdzie w życie 3 miesiące po jej ogłoszeniu. Nowelizacja 

modyfikuje delegację ustawową. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ustawy, minister 
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właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla 

poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 2: 

1. sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w ust 2, mając na względzie posiadaną 

przez ten podmiot infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie 

w niej informacji publicznych oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne 

przechowywania tych informacji w centralnym repozytorium, 

2. zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie 

określonych informacji publicznych dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa 

informacyjnego, 

3. dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informatycznego oraz 

dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9b ust. 6, mając na względzie sposób koordynacji 

informacji stanowiących zasób informacyjny, ułatwiające jego wyszukiwanie 

w sposób określony w art. 9b ust. 2, kontrolę, długotrwałe przechowywanie 

i zarządzanie, oraz możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystania informacji 

publicznych i ich maszynowego odczytu, 

4. harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa 

w ust. 2, oraz ich aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania 

aktualności informacji. 

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 

zwracam się do Pana Ministra o podjęcie odpowiednich działań w celu jak 

najszybszego wydania rozporządzenia po wejściu w życie nowelizacji ustawy o dostępie 

do informacji publicznej z dnia 8 listopada 2013 r. 


