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Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Co zrobi Sejm z ustawą o ponownym o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego?
Poprzedni rząd w tej sprawie wypowiedział się, że jest za, a nawet przeciw. Zapewne z tego względu zamiast doprowadzić do nowelizacji ustawy
o dostępie do informacji publicznej, która nieprawidłowo implementowała
dyrektywę 2003/98/WE (na co wskazała KE) zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która tylko w zamierzeniu miała implementować Dyrektywę 2013/37/
UE.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera wady wymagające naprawy ze względu na swój grzech założycielski. Podstawowym błędem był
brak spójnego sposobu uregulowania trybów dostępu do informacji publicznej w ustawie z 2001 roku.
Więcej informacji pod adresem:
http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/221-co-zrobi-sejm-z-ustawa-o-ponownym-oponownym-wykorzystaniu-informacji-sektora-publicznego

Rządowy projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego został skierowany
do Sejmu.
Jest to projekt opracowany przez poprzedni rząd. Pozostaje mieć nadzieję,
że posłowie zmienią ten projekt, a w szczególności art. 3 pkt. 3. Obecny
zapis wbrew zaleceniom Komisji Europejskiej „wyłącza” dane meteorologiczne!
Pełny tekst rządowego projektu ustawy pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-41-2015/$file/8-020-41-2015.pdf

Raport NIK z 30.06.2015 r.
o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni
Raport NIK z 30.06.2015 r. o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni pokazuje
podobne grzechy administracji publicznej, na które wskazali eksperci podczas Seminarium SKP „Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”
Pełny tekst raportu NIK dostępny jest pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-w-cyberprzestrzeni.html

Zagrożenia jakie niesie projekt ustawy o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Dane sektora publicznego, w tym w szczególności dane meteorologiczne
z racji umów międzynarodowych są dostępne dla instytucji międzynarodowych, a przez to także dla zachodniego sektora prywatnego. Dane meteorologiczne są do pobrania z niezależnych serwisów meteorologicznych,
m.in. z bardzo popularnego serwisu www.ogimet.com. Ograniczenia w ich
udostępnianiu faktycznie dotyczą polskich instytucji badawczych, polskich
organizacji pozarządowych, polskich firm, obywateli Polski a nawet organów
sektora publicznego.
Więcej na ten temat
http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/220-zagrozenia-jakie-niesie-projekt-ustawy-oponownym-wykorzystaniu-informacji-sektora-publicznego

Podsumowanie warsztatów:
Prawo dostępu do informacji publicznej,
Szczecin, 21-22 czerwca 2014 r.
Dostęp do informacji publicznej wynika wprost z art. 61 Konstytucji RP. Prawo do informacji publicznej gwarantuje każdej osobie możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują
one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp
do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Każdą instytucję publiczną można pytać o wszystko
co dotyczy jej działalności.

Wykład prowadzi Pan Szymon Osowski

Sala seminaryjna

Praktyczne zajęcia z sposobów posługiwania się środkami
medialnymi prowadzi Pan Mariusz Brzostek

Przerwa i dyskusje kuluarowe

Uczestnicy warsztatów

Więcej na temat zakończonego seminarium:

http://dostepdodanych.pl/uczestnicy/szczecin-21-22-czerwiec-2014

Sprawozdanie z warsztatów:
Klimatologiczne serie pomiarowe – partycypacja pasjonatów meteorologii. Wrocław, 27-28 września 2014 r.
W dniach 27-28 września 2014 roku w Zakładzie Klimatologii i Ochrony
Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się warsztaty „Klimatologiczne serie pomiarowe – partycypacja pasjonatów meteorologii”. Zostały one
zrealizowane w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”, finansowanego z Funduszy EOG. Warsztaty obejmowały 12 godzin szkolenia prowadzonego przez 6 trenerów, reprezentujących instytucje naukowe (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), niezależne stowarzyszenia (Sieć Obywatelska - Watchdog Polska,
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich) oraz prywatne firmy (Meteoplus
oraz A-STER).

Otwarcie warsztatów. Przemawia dr hab. Elwira Żmudzka

Dyskutuje Pan Szymon Osowski

Sesja terenowa w ogródku meteorologicznym

Zajęcia prowadzi Marek Marszał

Zajęcia prowadzi Michał Godek.
Dyskutuje Krzysztof Siwek

Uczestnicy warsztatów w Wrocławiu

Więcej na temat zakończonego seminarium:

http://dostepdodanych.pl/uczestnicy/wroclaw-27-28-wrzesnia-2014

Podsumowanie warsztatów:
„Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”
Warszawa, 21-22 lutego 2015 r.
W ramach seminarium Poszczególne moduły warsztatowe poprowadzili:
Marek Chabior - Partycypacja pasjonatów meteorologii – prace nad nową
ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad
rozporządzeniem w sprawie CRIP
Szymon Osowski - Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw
w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych.
Elwira Żmudzka - Obserwacje wizualne - przedmiot i ogólne zasady obserwacji oraz wybrane możliwości ich wykorzystania
Dorota Matuszko - Zachmurzenie - zasady wykonywania obserwacji, interpretacji wyników, możliwości wykorzystania do celów praktycznych oraz
przedstawianie ich społecznościom lokalnym.
Szymon Walczakiewicz - Znaczenie prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących dla społeczeństwa

Inauguracja warsztatów. Przemawiaja dr hab. Elwira
Żmudzka i dr Marek Chabior

Uczestnicy warsztatów

Wizyta na ulicy Karowej

Prelekcję prowadzi Szymon Walczakiewicz

Obserwacje wizualne przed budynkiem Instytutu Geografii
i Studiów Regionalnych UW

Moment wręczania certyfikatów uczestnikom warsztatów

Więcej na temat zakończonego seminarium:
http://dostepdodanych.pl/uczestnicy

Seminarium podsumowujące projekt:
„Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” Kraków, 12-13 września 2015 r.
W połowie września odbyło się w Krakowie seminarium podsumowujące rezultaty realizowanego przez SKP projektu „Klimatolodzy na
rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”. Projekt był odpowiedzią
na problem społeczny, którym jest brak dostępu do danych publicznych,
w tym także do danych meteorologicznych. Jego celem było stworzenie
wspólnego obywatelskiego środowiska składającego się z specjalistów nauki,
studentów, prawników oraz ogółu społeczeństwa – w tym głównie właścicieli
niezależnych i amatorskich stacji meteorologicznych, pasjonatów meteorologii
z całej Polski , będących w stanie partycypować w stanowieniu prawa w zakresie
dostępu do informacji publicznej. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Dr Marek Chabior omawia rezultaty projektu

Uczestnicy warsztatów w Krakowie.
Dyskutuje dr Krzysztof Siwek

Uczestnicy warsztatów w Krakowie.
Zajęcia prowadzi dr hab. Dorota Matuszko

Uroczysta kolacja

Dyskutuje Pan Zbigniew Fałek

Dr hab. Dorota Matuszko wręcza potwierdzenie
udziału w seminarium

Film z seminarium można zobaczyc pod adresem
https://www.youtube.com/watch?v=yUJGAaOGm8w
Więcej na temat zakończonego seminarium:
http://dostepdodanych.pl/uczestnicy/krakow-12-13-wrzesnia-2015

Trybunał Konstytucyjny a dostęp do danych meteorologicznych. Moich kilka uwag po przeczytaniu tekstu
Piotra Waglowskiego „VaGla dla „Wprost”: O skutkach
awantury o TK”
Po pierwsze nie jest też dobrze gdy urzędnicy piszą projekty ustaw, ponieważ nie będą to dobre ustawy dla obywateli oraz polskich firm. Będą
„dobre” - tylko dla urzędów i instytucji, które oni reprezentują.” Piotr Waglowski opowiedział interesującą historię, która nie sprawdza się w przypadku
danych meteorologicznych.
Pełny tekst pod adresem:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieSKP/?fref=ts

Newsletter projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Krakowskie Przedmieście 30 lok. 217, 00-927 Warszawa
Kontakt: skp2010@o2.pl, tel: 22 55-20-640, www.dostepdodanych.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych bez zezwolenia zabronione.

