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zm.
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art. 13

USTAWA
z dnia 6 wrze nia 2001 r.
o dost pie do informacji publicznej(1)
(tekst jednolity)

Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ka da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu
ustawy i podlega udost pnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre lonych w
niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisów innych ustaw okre laj cych odmienne zasady i tryb
dost pu do informacji b
cych informacjami publicznymi, pod warunkiem e nie ograniczaj obowi zków
przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w
art. 9b ust. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium".
3. Przepisów ustawy w zakresie przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium
oraz jej udost pniania w tym repozytorium nie stosuje si do:
1) centralnej bazy danych ksi g wieczystych, o której mowa w art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982
r. o ksi gach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z pó n. zm.);
2) Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514);
3) Krajowego Rejestru S dowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203) oraz elektronicznego katalogu
dokumentów spó ek, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;
4) rejestru zastawów, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, Nr 69, poz. 595 i Nr 215, poz.
1663).
Art. 2. 1. Ka demu przys uguje, z zastrze eniem art. 5, prawo dost pu do informacji publicznej,
zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
2. Od osoby wykonuj cej prawo do informacji publicznej nie wolno
da wykazania interesu
prawnego lub faktycznego.
Art. 2a. 1. Ka demu przys uguje, z zastrze eniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania
informacji publicznej.
2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszaj prawa dost pu do
informacji publicznej ani wolno ci jej rozpowszechniania.
Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim
jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wgl du do dokumentów urz dowych;
3) dost pu do posiedze kolegialnych organów w adzy publicznej pochodz cych z powszechnych
wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw ocznego uzyskania informacji
publicznej zawieraj cej aktualn wiedz o sprawach publicznych.
1)

Art. 4. 1. Obowi zane do udost pniania informacji publicznej s w adze publiczne oraz inne
podmioty wykonuj ce zadania publiczne, w szczególno ci:
1) organy w adzy publicznej;
2) organy samorz dów gospodarczych i zawodowych;
3) podmioty reprezentuj ce zgodnie z odr bnymi przepisami Skarb Pa stwa;
4) podmioty reprezentuj ce pa stwowe osoby prawne albo osoby prawne samorz du terytorialnego
oraz podmioty reprezentuj ce inne pa stwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne
samorz du terytorialnego;
5) podmioty reprezentuj ce inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonuj zadania publiczne
lub dysponuj maj tkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Pa stwa, jednostki
samorz du terytorialnego lub samorz du gospodarczego albo zawodowego maj pozycj
dominuj
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Obowi zane do udost pnienia informacji publicznej s organizacje zwi zkowe i pracodawców
reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z
pó n. zm.), oraz partie polityczne.
3. Obowi zane do udost pniania informacji publicznej s podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2,
ce w posiadaniu takich informacji.
Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre lonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
1a. (utraci moc)
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl du na prywatno osoby fizycznej
lub tajemnic przedsi biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe ni cych funkcje
publiczne, maj cych zwi zek z pe nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania
funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi biorca rezygnuj z przys uguj cego im prawa.
3. Nie mo na, z zastrze eniem ust. 1 i 2, ogranicza dost pu do informacji o sprawach
rozstrzyganych w post powaniu przed organami pa stwa, w szczególno ci w post powaniu
administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzgl du na ochron interesu strony, je eli post powanie
dotyczy w adz publicznych lub innych podmiotów wykonuj cych zadania publiczne albo osób pe ni cych
funkcje publiczne - w zakresie tych zada lub funkcji.
4. Ograniczenia dost pu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszaj prawa do
informacji o organizacji i pracy organów prowadz cych post powania, w szczególno ci o czasie, trybie i
miejscu oraz kolejno ci rozpatrywania spraw.
Rozdzia 2
Dost p do informacji publicznej

1)

2)

3)

Art. 6. 1. Udost pnieniu podlega informacja publiczna, w szczególno ci o:
polityce wewn trznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach dzia
w adzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zada publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i
skutkach realizacji tych zada ;
podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie dzia alno ci i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawuj cych w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze w asno ciowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f) maj tku, którym dysponuj ;
zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) trybie dzia ania w adz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie dzia ania pa stwowych osób prawnych i osób prawnych samorz du terytorialnego w
zakresie wykonywania zada publicznych i ich dzia alno ci w ramach gospodarki bud etowej i

pozabud etowej,
sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
sposobach przyjmowania i za atwiania spraw,
stanie przyjmowanych spraw, kolejno ci ich za atwiania lub rozstrzygania,
prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost pniania
danych w nich zawartych,
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie okre lonym w przepisach
odr bnych,
h) konkursie na wy sze stanowisko w s bie cywilnej, w zakresie okre lonym w przepisach
odr bnych;
4) danych publicznych, w tym:
a) tre i posta dokumentów urz dowych, w szczególno ci:
- tre aktów administracyjnych i innych rozstrzygni ,
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wyst pienia, stanowiska, wnioski i opinie
podmiotów j przeprowadzaj cych,
– (2) tre orzecze s dów powszechnych, S du Najwy szego, s dów administracyjnych, s dów
wojskowych, Trybuna u Konstytucyjnego i Trybuna u Stanu,
b) stanowiska w sprawach publicznych zaj te przez organy w adzy publicznej i przez funkcjonariuszy
publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) tre innych wyst pie i ocen dokonywanych przez organy w adzy publicznej,
d) informacja o stanie pa stwa, samorz dów i ich jednostek organizacyjnych;
5) maj tku publicznym, w tym o:
a) maj tku Skarbu Pa stwa i pa stwowych osób prawnych,
b) innych prawach maj tkowych przys uguj cych pa stwu i jego d ugach,
c) maj tku jednostek samorz du terytorialnego oraz samorz dów zawodowych i gospodarczych oraz
maj tku osób prawnych samorz du terytorialnego, a tak e kas chorych(3),
d) maj tku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodz cym z zadysponowania
maj tkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz po ytkach z tego maj tku i jego obci eniach,
e) dochodach i stratach spó ek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, maj
pozycj dominuj
w rozumieniu przepisów Kodeksu spó ek handlowych, oraz dysponowaniu
tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f) d ugu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ci arach publicznych.
2. Dokumentem urz dowym w rozumieniu ustawy jest tre o wiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu
karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub z ona do akt sprawy.
c)
d)
e)
f)

1)
2)
3)
4)

Art. 7. 1. Udost pnianie informacji publicznych nast puje w drodze:
og aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urz dowych, w Biuletynie Informacji
Publicznej, o którym mowa w art. 8;
udost pniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
wst pu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udost pniania materia ów, w
tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentuj cych te posiedzenia;
udost pniania w centralnym repozytorium.
2. Dost p do informacji publicznej jest bezp atny, z zastrze eniem art. 15.

Art. 8. 1. Tworzy si urz dowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu
powszechnego udost pniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci
teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
2. Informacje publiczne s udost pniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowi zane s do udost pniania w Biuletynie
Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie,
lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mog udost pnia w Biuletynie Informacji
Publicznej równie inne informacje publiczne.

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowi zane do udost pniania w Biuletynie
Informacji Publicznej informacji dotycz cych sposobu dost pu do informacji publicznych b
cych w ich
posiadaniu i nieudost pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. W przypadku wy czenia jawno ci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje
si zakres wy czenia, podstaw prawn wy czenia jawno ci oraz wskazuje si organ lub osob , które
dokona y wy czenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego
dokonano wy czenia jawno ci.
6. Podmioty udost pniaj ce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej s obowi zane
do:
1) oznaczenia informacji danymi okre laj cymi podmiot udost pniaj cy informacj ;
2) podania w informacji danych okre laj cych to samo
osoby, która wytworzy a informacj lub
odpowiada za tre informacji;
3) do czenia do informacji danych okre laj cych to samo osoby, która wprowadzi a informacj do
Biuletynu Informacji Publicznej;
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udost pnienia;
5) zabezpieczenia mo liwo ci identyfikacji czasu rzeczywistego udost pnienia informacji.
Art. 9. 1. Minister w ciwy do spraw informatyzacji tworzy stron g ówn Biuletynu Informacji
Publicznej:
1) zawieraj
wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odno nikami
umo liwiaj cymi po czenie z ich stronami;
2) zapewniaj
dost p do informacji publicznej oraz mo liwo
jej przeszukiwania w systemie, o
którym mowa w ust. 4a;
3) zapewniaj
dost p do centralnego repozytorium.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, przez zastosowanie systemu, o którym mowa w ust.
4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworz w asne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na
których udost pniaj informacje podlegaj ce udost pnieniu w tej drodze.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s obowi zane przekaza ministrowi w ciwemu do
spraw informatyzacji informacje niezb dne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
4. Minister w ciwy do spraw informatyzacji:
1) gromadzi i udost pnia adresy wskazuj ce strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2;
2) gromadzi i udost pnia dane o liczbie pobra stron, o których mowa w pkt 1;
3) nieodp atnie udost pnia system, o którym mowa w ust. 4a.
4a. Scentralizowany System Dost pu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny,
który umo liwia tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz
przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie wed ug kryteriów przedmiotowych i
podmiotowych.
5. Minister w ciwy do spraw informatyzacji okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) szczegó owe wymagania dotycz ce uk adu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji
Publicznej, w szczególno ci:
a) struktur strony g ównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3) wymagania dotycz ce zabezpieczania tre ci informacji publicznych udost pnianych w Biuletynie
Informacji Publicznej
- maj c na wzgl dzie sprawno i jednolito dzia ania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a
tak e uwzgl dniaj c konieczno
równego traktowania rozwi za informatycznych oraz potrzeb
umo liwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowi zane do przekazywania informacji
oprogramowania bez konieczno ci ponoszenia dodatkowych kosztów z tytu u op at licencyjnych.
Art. 9a. 1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjno ci w pa stwie i
rozwoju spo ecze stwa informacyjnego, które ze wzgl du na sposób przechowywania i udost pniania
pozwalaj na ich ponowne wykorzystywanie, w sposób u yteczny i efektywny, stanowi zbiór zwany dalej
"zasobem informacyjnym" i s udost pniane w centralnym repozytorium.
2. Do przekazania, w celu udost pnienia w centralnym repozytorium, posiadanego zasobu

informacyjnego oraz metadanych opisuj cych jego struktur , a tak e ich systematycznego weryfikowania i
aktualizowania s obowi zane:
1) organy administracji rz dowej;
2) fundusze celowe;
3) Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych;
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego;
5) Narodowy Fundusz Zdrowia;
6) pa stwowe instytuty badawcze;
7) pa stwowe osoby prawne utworzone na podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania zada
publicznych, z wyj tkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z pó n.
zm.).
2a. Obowi zek, o którym mowa w ust. 2, mo e zosta spe niony poprzez przekazanie:
1) zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2;
2) metadanych, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zasób informacyjny jest przez podmiot
udost pniany w repozytorium powszechnie dost pnym w sieci teleinformatycznej innym ni centralne
repozytorium.
2b. Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 s obowi zane do
dostosowania:
1) formatów danych oraz protoko ów komunikacyjnych i szyfruj cych, umo liwiaj cych odczyt
maszynowy do zasad okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013
r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183);
2) metadanych, o których mowa w ust. 2, do zestawu elementów metadanych, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i art. 9b ust. 6.
3. Minister w ciwy do spraw informatyzacji okre li, w drodze rozporz dzenia, odr bnie dla
poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 2:
1) sposób realizacji obowi zku, o którym mowa w ust. 2, maj c na wzgl dzie posiadan przez ten
podmiot infrastruktur teleinformatyczn umo liwiaj
gromadzenie w niej informacji publicznych
oraz ich udost pnianie, a tak e mo liwo ci techniczne przechowywania tych informacji w centralnym
repozytorium;
2) zakres zasobu informacyjnego, maj c na wzgl dzie szczególne znaczenie okre lonych informacji
publicznych dla rozwoju innowacyjno ci i spo ecze stwa informacyjnego;
3) dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw
elementów metadanych, innych ni okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6,
maj c na wzgl dzie sposób koordynacji informacji stanowi cych zasób informacyjny, u atwiaj ce jego
wyszukiwanie w sposób okre lony w art. 9b ust. 2, kontrol , d ugotrwa e przechowywanie i
zarz dzanie, oraz mo liwo jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i
ich maszynowego odczytu;
4) harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2, oraz
ich aktualizowania maj c na wzgl dzie konieczno zagwarantowania aktualno ci informacji.
Art. 9b. 1. Minister w ciwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium, powszechnie
dost pne w sieci teleinformatycznej.
2. Centralne repozytorium zapewnia przeszukiwanie zasobów informacyjnych w szczególno ci
wed ug:
1) kryterium przedmiotowego;
2) kryterium podmiotowego;
3) elementów metadanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 i art. 9a ust. 3.
3. Minister w ciwy do spraw informatyzacji mo e zleci wyspecjalizowanym podmiotom czynno ci
zwi zane z prowadzeniem centralnego repozytorium, pod warunkiem zapewnienia:
1) przez te podmioty:
a) rozliczalno ci i niezawodno ci jego prowadzenia,
b) integralno ci, rozliczalno ci, dost pno ci, autentyczno ci i niezaprzeczalno ci zasobów
informacyjnych w nim udost pnianych;
2) mo liwo ci przeprowadzenia przez tego ministra kontroli spe nienia warunków, o których mowa w pkt

1.
4. Minister w ciwy do spraw informatyzacji weryfikuje przekazywane zasoby informacyjne oraz
metadane, o których mowa w art. 9a ust. 2, pod wzgl dem spe nienia wymogów, o których mowa w art. 9a
ust. 2b, oraz wymogów okre lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 i art. 9a ust. 3.
5. W przypadku gdy zasób informacyjny lub metadane, o których mowa w art. 9a ust. 2, nie spe niaj
wymogów, o których mowa w ust. 4, minister w ciwy do spraw informatyzacji wzywa podmiot, który je
przekaza do ich niezw ocznego dostosowania do tych wymogów.
6. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4,
sposób przetwarzania i udost pniania w centralnym repozytorium zasobów informacyjnych i metadanych,
o których mowa w art. 9a ust. 2, oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium,
minimalny zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 9a ust. 2, uwzgl dniaj c zasad
neutralno ci technologicznej, konieczno
zapewnienia przeszukiwalno ci, dost pno ci informacji jak
najszerszej grupie u ytkowników, mo liwo
zastosowania automatyzacji procesów oraz potrzeb
zapewnienia ich u yteczno ci i efektywno ci.
Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie zosta a udost pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub
centralnym repozytorium, jest udost pniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która mo e by niezw ocznie udost pniona, jest udost pniana w formie
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

1)
2)

Art. 11. Informacja publiczna mo e by udost pniana:
w drodze wy enia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dost pnych;
przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urz dzenia umo liwiaj ce zapoznanie si
z t informacj .

Art. 12. 1. Informacje publiczne udost pniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, s oznaczane
danymi okre laj cymi podmiot udost pniaj cy informacj , danymi okre laj cymi to samo osoby, która
wytworzy a informacj lub odpowiada za tre informacji, danymi okre laj cymi to samo osoby, która
udost pni a informacj , oraz dat udost pnienia.
2. Podmiot udost pniaj cy informacj publiczn jest obowi zany zapewni mo liwo :
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przes ania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no nik
informacji.
Art. 13. 1. Udost pnianie informacji publicznej na wniosek nast puje bez zb dnej zw oki, nie pó niej
jednak ni w terminie 14 dni od dnia z enia wniosku, z zastrze eniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Je eli informacja publiczna nie mo e by udost pniona w terminie okre lonym w ust. 1, podmiot
obowi zany do jej udost pnienia powiadamia w tym terminie o powodach opó nienia oraz o terminie, w
jakim udost pni informacj , nie d szym jednak ni 2 miesi ce od dnia z enia wniosku.
Art. 14. 1. Udost pnianie informacji publicznej na wniosek nast puje w sposób i w formie zgodnych z
wnioskiem, chyba e rodki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowi zany do udost pnienia, nie
umo liwiaj udost pnienia informacji w sposób i w formie okre lonych we wniosku.
2. Je eli informacja publiczna nie mo e by udost pniona w sposób lub w formie okre lonych we
wniosku, podmiot obowi zany do udost pnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc o przyczynach
braku mo liwo ci udost pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej
formie informacja mo e by udost pniona niezw ocznie. W takim przypadku, je eli w terminie 14 dni od
powiadomienia wnioskodawca nie z y wniosku o udost pnienie informacji w sposób lub w formie
wskazanych w powiadomieniu, post powanie o udost pnienie informacji umarza si .
Art. 15. 1. Je eli w wyniku udost pnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10
ust. 1, podmiot obowi zany do udost pnienia ma ponie dodatkowe koszty zwi zane ze wskazanym we
wniosku sposobem udost pnienia lub konieczno ci przekszta cenia informacji w form wskazan we
wniosku, podmiot ten mo e pobra od wnioskodawcy op at w wysoko ci odpowiadaj cej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z enia wniosku, powiadomi
wnioskodawc o wysoko ci op aty. Udost pnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast puje po up ywie

14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany
wniosku w zakresie sposobu lub formy udost pnienia informacji albo wycofa wniosek.
Art. 16. 1. Odmowa udost pnienia informacji publicznej oraz umorzenie post powania o
udost pnienie informacji w przypadku okre lonym w art. 14 ust. 2 przez organ w adzy publicznej
nast puj w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si przepisy Kodeksu post powania
administracyjnego, z tym e:
1) odwo anie od decyzji rozpoznaje si w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udost pnienia informacji zawiera tak e imiona, nazwiska i funkcje
osób, które zaj y stanowisko w toku post powania o udost pnienie informacji, oraz oznaczenie
podmiotów, ze wzgl du na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzj o odmowie
udost pnienia informacji.
Art. 17. 1. Do rozstrzygni
podmiotów obowi zanych do udost pnienia informacji, nieb
cych
organami w adzy publicznej, o odmowie udost pnienia informacji oraz o umorzeniu post powania o
udost pnienie informacji przepisy art. 16 stosuje si odpowiednio.
2. Wnioskodawca mo e wyst pi do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Do wniosku stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce odwo ania.
Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów w adzy publicznej pochodz cych z powszechnych
wyborów s jawne i dost pne.
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, s jawne i
dost pne, o ile stanowi tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy
tak postanowi.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, s obowi zane zapewni lokalowe lub techniczne rodki
umo liwiaj ce wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miar potrzeby zapewnia si
transmisj audiowizualn lub teleinformatyczn z posiedze organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dost pu do posiedze organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych
lub technicznych nie mo e prowadzi do nieuzasadnionego zapewnienia dost pu tylko wybranym
podmiotom.
Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporz dzaj i udost pniaj protoko y lub
stenogramy swoich obrad, chyba
e sporz dz
i udost pni
materia y audiowizualne lub
teleinformatyczne rejestruj ce w pe ni te obrady.
Art. 20. Przepisy art. 18 i 19 stosuje si odpowiednio do pochodz cych z powszechnych wyborów
kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorz du terytorialnego i ich kolegialnych
organów pomocniczych.
Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w post powaniach o udost pnienie informacji publicznej stosuje
si przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z pó n. zm.), z tym e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg nast puje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skarg rozpatruje si w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi na skarg .
Art. 22. (uchylony).
Art. 23. Kto, wbrew ci
cemu na nim obowi zkowi, nie udost pnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.
Rozdzia 2a
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Art. 23a. 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadaj ce osobowo ci prawnej informacji publicznej lub ka dej jej cz ci, b
cej w posiadaniu
podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezale nie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej,
elektronicznej, d wi kowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,
innych ni jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja zosta a wytworzona,
stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa si na zasadach okre lonych w
niniejszym rozdziale.
2. Obowi zani do udost pniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na
zasadach i w trybie okre lonych w ustawie s :
1) Prezes Rady Ministrów,
2) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
3) inne ni okre lone w pkt 2 pa stwowe jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej,
4) inne ni okre lone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, niemaj cych charakteru przemys owego ani handlowego, je eli samodzielnie albo
wspólnie z podmiotami, o których mowa w pkt 2 i 3, bezpo rednio albo po rednio:
a) finansuj je w ponad 50% lub
b) posiadaj ponad po ow udzia ów albo akcji, lub
c) sprawuj nadzór nad organem zarz dzaj cym, lub
d) maj prawo do powo ywania ponad po owy sk adu organu nadzorczego lub zarz dzaj cego,
5) zwi zki podmiotów, o których mowa w pkt 2-4
- zwani dalej "podmiotami zobowi zanymi".
3. Przepisów niniejszego rozdzia u nie stosuje si do:
1) archiwów pa stwowych w zakresie znajduj cych si w ich dyspozycji materia ów archiwalnych;
2) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z pó n. zm.), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych
oraz innych przekazów;
3) instytucji kultury, samorz dowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadz cych dzia alno
kulturaln , o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), w zakresie
informacji publicznych stanowi cych przedmiot ich dzia alno ci;
4) uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki, w zakresie informacji publicznych s
cych ich dzia alno ci
badawczej oraz dydaktycznej;
5) jednostek organizacyjnych systemu o wiaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991
r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.), w zakresie informacji
publicznych s
cych ich dzia alno ci o wiatowej.
4. Przepisów niniejszego rozdzia u nie stosuje si do:
1) informacji publicznych, których udost pnienie zosta o uzale nione od wykazania interesu
indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie odr bnych przepisów;
2) przekazywania informacji publicznych mi dzy podmiotami wykonuj cymi zadania publiczne, w celu
realizacji zada okre lonych prawem.
5. Przepisy niniejszego rozdzia u nie naruszaj przepisów innych ustaw okre laj cych odmienne
zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, e stwarzaj gwarancje zachowania zasad
wynikaj cych z niniejszej ustawy.
Art. 23b. 1. Informacje publiczne s udost pniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez
ogranicze warunkami i bezp atnie, z zastrze eniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.
2. Podmiot zobowi zany mo e okre li warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
dotycz ce:
1) obowi zku poinformowania o ródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od
podmiotu zobowi zanego,
2) obowi zku dalszego udost pniania innym u ytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3) obowi zku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
4) zakresu odpowiedzialno ci podmiotu zobowi zanego za przekazywane informacje.
3. Podmiot zobowi zany okre la sposób korzystania z informacji publicznych spe niaj cych cechy
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó n. zm.) lub stanowi cych baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pó n. zm.), zapewniaj cy mo liwo
dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych,
tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w ca ci lub we fragmentach, oraz
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zale nych.
4. Podmiot zobowi zany udost pnia warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w
postaci elektronicznej.
Art. 23c. 1. Podmiot zobowi zany mo e na
op at za udost pnienie informacji publicznej w celu
ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, je eli przygotowanie
informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Nak adaj c op at , o której mowa w ust. 1, uwzgl dnia si koszty przygotowania i przekazania
informacji publicznej w okre lony sposób i w okre lonej formie oraz inne czynniki, jakie b
brane pod
uwag przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mog mie
wp yw w szczególno ci na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. czna wysoko op aty
nie mo e przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpo rednio w celu przygotowania i przekazania
informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okre lony sposób i w okre lonej formie.
Art. 23d. 1. Podmiot zobowi zany udost pnia informacj publiczn
w celu jej ponownego
wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.
2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest dokonywane przez
podmioty wykonuj ce zadania publiczne w ramach dzia alno ci wykraczaj cej poza realizacj takich
zada , warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub op aty powinny zosta okre lone na
takich samych zasadach jak w przypadku innych u ytkowników.
Art. 23e. 1. Udost pnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie mo e
wprowadza ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych u ytkowników, chyba e jest to
niezb dne dla prawid owego wykonywania zada publicznych.
2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewiduj
wy czno korzystania z tej informacji, tre warunków ponownego wykorzystywania jest og aszana na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzaj cego wy czno .
Art. 23f. 1. Podmioty zobowi zane, które przekazuj informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania z u yciem systemów teleinformatycznych, s obowi zane do stosowania formatów
danych oraz protoko ów komunikacyjnych i szyfruj cych, umo liwiaj cych odczyt maszynowy,
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne.
2. Podmioty zobowi zane nie s obowi zane do opracowywania, w szczególno ci przetworzenia,
informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyci gów, je eli
spowoduje to konieczno podj cia nieproporcjonalnych dzia
przekraczaj cych proste czynno ci.
Art. 23g. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa si
przez ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udost pnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) udost pnionej w sposób inny ni w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) udost pnionej w centralnym repozytorium;
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania nast puje na wniosek, w
przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie zosta a udost pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym
repozytorium, chyba e zosta a udost pniona w inny sposób i zosta y okre lone warunki jej
ponownego wykorzystywania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywa informacj publiczn na warunkach innych ni zosta y dla tej
informacji okre lone.
3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej mo na z
w szczególno ci w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne.

4. W przypadku niespe nienia warunków formalnych wniosku wzywa si wnioskodawc do
uzupe nienia braków, wraz z pouczeniem, e ich nieusuni cie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. Wniosek rozpatruje si bez zb dnej zw oki, nie pó niej jednak ni w terminie 20 dni od dnia
otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowi zany mo e przed
za atwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia
otrzymania wniosku.
6. Podmiot zobowi zany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000 wniosków o
ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.
7. Podmiot zobowi zany:
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a
w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawc zawiadamia o braku
ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
2) przedstawia wnioskodawcy ofert zawieraj
warunki ponownego wykorzystywania informacji
publicznej, a tak e wysoko op at za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku,
o którym mowa w art. 23c ust. 1;
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
8. Podmiot zobowi zany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku
gdy:
1) dost p do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach
odr bnych ustaw;
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa w asno ci intelektualnej
przys uguj ce podmiotom trzecim.
9. Podmiot zobowi zany mo e odmówi ponownego wykorzystywania informacji publicznej w
sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.
10. Wnioskodawca, który otrzyma ofert , o której mowa w ust. 7 pkt 2, mo e, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oferty, z
sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania
sprzeciwu podmiot zobowi zany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania
informacji publicznej lub o wysoko ci op at.
11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysoko ci op at
stosuje si przepisy Kodeksu post powania administracyjnego, z tym e:
1) odwo anie od decyzji rozpoznaje si w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust.
8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej, która posiada prawa autorskie, je eli jest znana, albo
licencjodawcy, od którego podmiot zobowi zany uzyska dany utwór.
12. Do rozstrzygni , o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowi zany
nieb
cy organem w adzy publicznej, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania
administracyjnego. Wnioskodawca mo e z
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego
stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce odwo .
13. Minister w ciwy do spraw informatyzacji okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór wniosku o
ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawieraj cy w szczególno ci informacje o sposobie i
formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a tak e o celu i zakresie ponownego
wykorzystywania udost pnianej informacji publicznej, bior c pod uwag sprawno
i przejrzysto
post powania.
Art. 23h. 1. Podmiot zobowi zany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania, jest obowi zany umie ci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:
1) wykaz informacji publicznych dost pnych w centralnym repozytorium w celu ponownego
wykorzystywania;
2) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, je eli zosta y okre lone;
3) informacje o czynnikach, jakie s brane pod uwag przy obliczaniu op at za nietypowe wnioski o
ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
4) informacje o rodkach prawnych przys uguj cych w przypadku odmowy przekazania informacji
publicznej w celu ponownego wykorzystywania, okre lenia warunków ponownego wykorzystywania

lub wysoko ci op aty.
2. Podmiot zobowi zany, który udost pnia informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania
w sposób inny ni w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest obowi zany wraz
z ich udost pnieniem wskaza ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art.
23b ust. 2, a tak e informacje o czynnikach, jakie s brane pod uwag przy obliczaniu op at za nietypowe
wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umo liwiaj ce zapoznanie si z
nimi.
3. Podmiot zobowi zany podaje na
danie wnioskodawcy informacj o zasadach obliczenia
wysoko ci op aty, 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", uwa a si za zgod na
ponowne wykorzystywanie udost pnianej informacji publicznej bez ogranicze warunkami.
Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w post powaniach o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej stosuje si przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post powaniu przed s dami
administracyjnymi, z tym e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg nast puje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skarg rozpatruje si w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi na skarg .
Rozdzia 3
Przepisy o zmianie przepisów obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr
114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza si
nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).
Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dost pu do informacji publicznej, niezako czonych w dniu wej cia w
ycie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygni ciem, stosuje si przepisy niniejszej ustawy.
2. Podmioty s obowi zane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wej cia
w ycie ustawy, udost pni informacj publiczn albo wyda decyzj o odmowie udost pnienia informacji.
Art. 26. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj tkiem przepisu art. 8 ust. 3, który
odno nie do na onego obowi zku udost pniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji
publicznych w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e oraz pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d - wchodzi w ycie po up ywie 24
miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy;
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a-d i lit. f - wchodzi w ycie po up ywie 18 miesi cy od dnia wej cia w
ycie ustawy;
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w ycie po up ywie 36 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.
Przypisy:
1)
Niniejsza ustawa wdra a dyrektyw 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z
31.12.2003, str. 90).
2)
Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie dodane przez art. 13 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r.
(Dz.U.2014.1662) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 1 stycznia 2015 r.
3)
Obecnie: nie ma kas chorych; ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr
144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz.
777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz.
230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961,
Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1920 i Nr 241, poz. 2074)) - reguluj ca
dzia alno kas chorych utraci a moc na podstawie art. 222 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.2003.45.391), która wesz a w ycie

z dniem 1 kwietnia 2003 r.

