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W związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego zmierzających do implementacja dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE 

w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1) 

wskazujemy co następuje (dalej „Dyrektywa”). 

Naszym zdaniem prawidłowa implementacja Dyrektywy oraz wytycznych Komisji 

Europejskiej w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za 

ponowne wykorzystanie dokumentów z dnia 24 lipca 2015 r. wymaga uwzględnienie danych 

meteorologicznych jako informacji sektora publicznego udostępnianych na podstawie 

projektowanej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 

W zakresie dostępu do danych meteorologicznych ten cel można osiągnąć zmieniając 

treść art. 3 pkt. 3 projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego 

poprzez dopisanie: „z wyjątkiem IMGW w zakresie realizacji zadań państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej oraz bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach”.  

Polska powinna być aktywnym podmiotem w Unii Europejskiej i walczyć o rozwiązania, 

które pozwolą nam zasypać lukę rozwojową. Taką szansę stworzyła Dyrektywa 2003/98/WE, 

a obecnie jej nowelizacja z 2013 r. (2013/37/UE). Wydawałoby się więc, że Polska zgodnie 

z przygotowanymi założeniami do ustaw: o dostępie do informacji publicznej i kolejnej - 

o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, będzie chciała być liderem zmiany 

w zakresie dostępu do danych sektora publicznego. Potwierdziły to zalecenia i rekomendacje 

przedstawione w raporcie z 2014 r. wykonanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju pt. Rynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce: stan obecny, perspektywy rozwoju, główne 

bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich 

(http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1076/POPC_WISECC_ISP_raportkoncowy_2112015.

pdf).  
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Dane meteorologiczne powinny być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej (u.d.i.p.) w związku z implementacją Dyrektywy 2003/98/EC. 

W dyrektywie tej wśród 5 kluczowych obszarów ISP, których udostępnianie do ponownego 

wykorzystania powinno być priorytetem w całej Europie wymienione są dane  środowiskowe, 

w tym dane meteorologiczne.  

Niestety także w projekcie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora 

publicznego znalazł się art. 3 pkt. 3, który podobnie jak art. 23 ust. 4 pkt. 4 w u.d.i.p. doprowadzi 

do zamknięcia danych meteorologicznych dla organizacji pozarządowych, obywateli, a także 

polskich firm i w zasadzie dla nauki.  

Należy przypomnieć, że w dniu 30 kwietnia 2010 r. przyjęta została ustawa o instytutach 

badawczych. Następnie Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 13 września 2010 r., nadała 

Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie status państwowego instytutu 

badawczego (Dz.U.172.1164). Fakty te wskazują, że w 2010 roku polski rząd nie podjął działań 

na rzecz pełnej implementacji Dyrektywy 2003/98/EC natomiast podjął działania aby de facto 

nie dopuścić do otwarcia wszystkich informacji sektora publicznego, które Komisja Europejska 

określiła jako priorytetowe. Obejście Dyrektywy 2003/98/EC przez Polskę, jak również przez 

niektóre kraje Unii Europejskiej, wpłynęło na treść nowelizacji tej dyrektywy w 2013 r. Komisja 

Europejska aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu nowych przepisów 

przygotowała oświadczenie z 24 lipca 2014 r., w którym poza zaleceniami wskazała ponownie 

kategorie danych, które w pierwszej kolejności powinny zostać uwolnione. Mimo tego 

oświadczenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) w toku prac nad założeniami do 

tej ustawy nie uwzględniło zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie poszerzenia ISP. Stało się 

tak, mimo że wytyczne te stanowią istotny element starań Komisji w celu wspomożenia 

gospodarki UE w generowaniu większej wartości na podstawie danych.  

Polski rząd nie może po raz kolejny nie spełnić oczekiwań organizacji pozarządowych 

oraz społeczeństwa, oczekiwań które są w pełni zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.  

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w raporcie z konsultacji publicznych projektu 

założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 

dowodził, że „IMGW jest instytutem badawczym i nie wchodzi w zakres podmiotów 

zobowiązanych na gruncie przepisów o ponownym wykorzystywaniu”. Państwowe instytuty 

meteorologiczne w krajach Unii Europejskiej nie mogą jednak podlegać wyłączeniu jak 

instytucje edukacyjne i badawcze w rozumieniu Dyrektywy 2013/37/UE. Polska nie może stać 

się wyjątkiem w zakresie dostępu do standardowych danych meteorologicznych.  

Wyłączeniu nie mogą podlegać kategorie danych wskazane w Dyrektywie 2003/98/EC. 

W obwieszczeniu KE z 2014 r. wskazano: W związku z tym dyrektywa, podkreślając potrzebę 

unikania niepotrzebnego ograniczania ponownego wykorzystania i popierając przyjęcie jednej 

normy w całej Unii, wzywa państwa członkowskie, aby w swojej polityce w zakresie licencji 

dążyły do otwartości i interoperacyjności. To oznacza, że Komisja Europejska wymaga aby 

stworzone we wszystkich państwach systemy udostępniania danych działały w pełnej zgodności 

tak, aby współpracowały z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć 



3 

w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości 

implementacji.  

Poszczególne kraje mogą co najwyżej z wyprzedzeniem, najlepiej na podstawie 

informacji uzyskanych od zainteresowanych podmiotów określić, które zbiory danych należy 

uwolnić w pierwszej kolejności. Z zaleceń Dyrektywy 2013/37/UE wynika, że dane 

meteorologiczne powinny zostać uwolnione w pierwszej kolejności.  

W Dyrektywie 2013/37/UE w punkcie 10 wskazano, że Dyrektywa 2003/98/WE powinna 

mieć zastosowanie do takich dokumentów, których wydawanie jest jednym z zadań publicznych 

zainteresowanych organów sektora publicznego, zgodnie z przepisami ustawowymi lub innymi 

wiążącymi przepisami państw członkowskich. Ten warunek spełnia art. 102 ust. 1 ustawy prawo 

wodne, ponieważ Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania 

państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami 

zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania 

oraz ochrony zasobów wodnych kraju.  

Wnosimy aby z projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora 

publicznego zostały usunięte przeszkody utrudniające dostęp do danych sektora publicznego.  

 

 

Z poważaniem 

Marek Chabior 

Marek Błaś  

 

 

 


