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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Wiele instytucji publicznych posiada zasoby informacyjne, lecz nie udostępnia ich w formacie sprzyjającym 
ich ponownemu wykorzystywaniu. Problemem bywa często również samo znalezienie tych zasobów, gdyż nie 
istnieje jedno narzędzie, które udostępniałoby listę udostępnianych zasobów informacyjnych.

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

Rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w CRIP wykonuje 
upoważnienie ustawowe zawarte w art. 9 a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)  zwanej dalej „u.d.i.p.”. Celem projektowanej nowelizacji 
wspomnianego rozporządzenia jest wskazanie kolejnych zasobów informacyjnych do udostępniania w 
Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) oraz doprecyzowanie dodatkowych wymagań 
technicznych opracowania zasobu informacyjnego dla wybranych zasobów informacyjnych już 
udostępnianych.

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

Portale danych, które realizują podobny cel jak CRIP, funkcjonują w coraz większej liczbie państw 
członkowskich oraz poza Unią Europejską i jako konkretne przykłady wskazać można portale danych w USA 
(http://data.gov) oraz w Wielkiej Brytanii (http://data.gov.uk). Również Komisja Europejska prowadzi prace 
nad własnym portalem danych (http://open-data.europa.eu/pl), który pozwoli na dostęp i ponowne 
wykorzystywanie danych wytwarzanych i gromadzonych przez instytucje europejskie.

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

Podmioty wskazane w 
projekcie nowelizacji 
rozporządzenia

43 projekt rozporządzenia wskazane podmioty będą 
zobowiązane do przekazywania 
do CRIP ich cyklicznej 
aktualizacji 

Podmioty i obywatele 
zainteresowani ponownym 
wykorzystywaniem 
zasobów informacyjnych

dokładna liczba jest 
trudna do oszacowania, 
gdyż informacje 
publicznej są 
udostępniane do 
ponownego 
wykorzystywania bez 
ograniczeń warunkami 

ustawa o dostępie do informacji 
publicznej

w oparciu o zasób 
informacyjny centralnego 
repozytorium będzie 
możliwe tworzyć 
innowacyjnych produktów i 
usług

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. 
Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) projektowane  
rozporządzenie zostało udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.  

W ramach konsultacji publicznych projekt został skierowany do następujących podmiotów:
1. Centrum Cyfrowe: Projekt Polska
2. Fundacja Panoptykon

http://data.gov.uk/


3. Fundacja Nowoczesna Polska
4. Fundacja Projekt: Polska
5. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
6. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytet 

Warszawski
7. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
8. Polska Towarzystwo Informatyczne (PTI)
9. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
10. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
11. Stowarzyszenie Sieć obywatelska - Watchdog Polska
12. Stowarzyszenie Klon/Jawor
13. Stowarzyszenie Wikimedia Polska
14. Federacja Związków Zawodowych
15. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska
17. Związek Nauczycielstwa Polskiego
18. Business Centre Club
19. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
20. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
21. Pracodawcy RP
22. Związek Rzemiosła Polskiego

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione po ich zakończeniu.

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 5,55 5,55 1,55 1,55 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 23,25

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania Budżet państwa

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

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) 
przewidywany był w latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 
na funkcjonowanie centralnego repozytorium wynosi i 23.250.000 zł.

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 przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Możliwość tworzenia nowych i udoskonalania wdrożonych usług i produktów w 
oparciu o zasoby informacyjne

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Łatwiejszy dostęp do zasobów informacyjnych i ich wyszukiwanie w jednym 
miejscu będzie miało znaczenie edukacyjne, a także wpłynie na innowacyjność w 
wykorzystywaniu zasobów w różnych obszarach działalności (np. naukowej, 
hobbystycznej, itp.)

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(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:
Udostępnienie zasobów informacyjnych w CRIP skróci 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

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie ułatwi dostęp do informacji publicznej drogą elektroniczną.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.



Termin przekazania metadanych zasobu informacyjnego został określony w załącznikach do rozporządzenia.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Miernikiem realizacji ewaluującym budowę centralnego repozytorium będzie ilość zasobów informacyjnych w nim 
udostępnianych. 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.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

 


