
 
 

Cel szkolenia: 

  

Szkolenie to ma na celu zapoznanie 

uczestników z nową ustawą 

o otwartych danych i ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego. 

 

 

Adresaci szkolenia:  

 
Sekretarze i pracownicy urzędów 

gmin, miast, starostw 

powiatowych, oraz ich jednostek 

organizacyjnych, osoby 

odpowiedzialne za udostępnianie 

informacji publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 31 STYCZEŃ 2022 r. 
 

NOWA USTAWA O OTWARTYCH DANYCH I PONOWNYM 

WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA 

PUBLICZNEGO -  (WEJŚCIE W ŻYCIE 8 GRUDNIA 2021R.) W 

DZIAŁANIACH J.S.T. 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania 

informacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystywania. 

2. Czym jest informacja sektora publicznego. Które z informacji 

sektora publicznego nie są objęte ustawą. 

3. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego. 

4. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania: 

• W przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie 

innych tajemnic ustawowo chronionych 

• Ze względu na  tajemnicę przedsiębiorstwa  

• Ze względu na  prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych 

osobowych 

• W zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do 

których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw 

• w zakresie informacji sektora publicznego których wytwarzanie przez 

podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych 

określonych prawem; 

• w zakresie informacji sektora publicznego  powiązanych z depozytami 

znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich 

właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub 

przekazywania w całości lub w określonym zakresie; 

• w zakresie informacji sektora publicznego  objętych prawami 

własności przemysłowej  

• w zakresie informacji sektora publicznego  do których prawa 

autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych oraz prawa do 

odmian roślin przysługują podmiotom innym niż podmioty 

zobowiązane; 

• w zakresie informacji sektora publicznego  będących w posiadaniu 

muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek 

publicznych, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich 

praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż 

podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł; 

• w zakresie informacji sektora publicznego  które są wyłączone z 

dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę 

infrastruktury krytycznej 

• w zakresie informacji sektora publicznego  stanowiących program 

komputerowy,  

5. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora 

publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 31 styczeń 2022 r.  

Początek szkolenia: 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego 

jako otwartych danych; stosowane formaty danych; udostępnianie 

danych poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API) 

7. Informowanie na stronie BIP o warunkach ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego. 

8. Warunki ponownego wykorzystywania. 

9. Opłaty za ponowne wykorzystywanie. 

10. Nowe pojęcia i definicje: 

• dane badawcze,  

• dane dynamiczne  

• dane o wysokiej wartości 

• otwarte dane 

• Program otwierania danych 

• Portal otwartych danych a centralne repozytorium 

11. Informacje sektora publicznego udostępniane w portalu danych 

i obowiązki podmiotów zobowiązanych w tym zakresie. 

12. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych. 

13. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

przekazywanych na wniosek. 

14. Poradniki i materiały które mogą służyć pomocą. 

15. Przewodnik dla dostawców danych. 

16. Podręcznik dobrych praktyk w otwieraniu danych. 

17. Podręcznik dla samorządów- Zarządzanie danymi w miastach 

• Standardy API 

• Standardy Bezpieczeństwa a ochrona danych osobowych 

• Standardy Prawne 

• Standardy Techniczne 

18. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych. 

19. Dyskusja. 

 

Prowadzący:  

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa 

pracy, ochrony danych osobowych, procedur zgodności, zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi 

indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto 

jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje 

pracowników oświaty, pracowników samorządowych oraz 

pracowników instytucji kultury. 

 

Cena: 330 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.

 

mailto:biuromatmar1@gmail.com

