Ustawa Sejmu nr ...

o Biuletynie Informacji Publicznej
SEJM KSIĘSTWA SARMACJI:
— MAJĄC NA UWADZE trwałe problemy nieaktualności stron internetowych organów
władzy publicznej oraz trudności w dostępie obywateli do informacji publicznej,
— PRZEKONANY o konieczności zdecydowanego uporządkowania sfery dostępu do
informacji publicznej tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym,
— ZDECYDOWANY w pełni urzeczywistnić konstytucyjnie gwarantowane prawo
obywateli do dostępu do informacji publicznej,
stanowi niniejszą ustawę:

Art. 1. [Biuletyn Informacji Publicznej]
1. Ustawa normuje wydawanie Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) „BIP” — naleŜy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej,
2) „samorządach” — naleŜy przez to rozumieć kraje Korony Księstwa Sarmacji,
prowincje oraz jednostki samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i krajów
Korony Księstwa Sarmacji,
3) „miejscach publicznych” — naleŜy przez to rozumieć miejsca swobodnej dyskusji,
w szczególności listy dyskusyjne, fora, kanały IRC, czaty i shoutboksy,
4) „Dzienniku Praw” — naleŜy przez to rozumieć Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
5) „ministrze” — naleŜy przez to rozumieć członka Rady Ministrów,
6) „PASI” — naleŜy przez to rozumieć urząd państwowy właściwy do spraw systemów informatycznych,
7) „treści BIP” — naleŜy przez to rozumieć takŜe akt prawny, do którego odwołano
się w treści BIP.
3. W BIP zamieszcza się:
1) odsyłacze do:
a) miejsc oraz archiwów postępowań ustawodawczych i uchwałodawczych, w tym
samorządów,
b) miejsc oraz archiwów postępowań sądowych, w tym Rzeczypospolitej Sclavińskiej i Księstwa Trizondalu,
c) stron internetowych Księstwa Sarmacji, samorządów oraz ich organów,
d) miejsc publicznych;
2) informacje o organach władzy publicznej:
a) przedmiocie działalności i kompetencjach,
b) osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
c) danych kontaktowych,
d) trybie działania, w tym sposobach przyjmowania i załatwiania spraw;
3) informacje o urzędowych rejestrach;
4) informacje o udostępnionym oprogramowaniu integracyjnym;
5) informacje o majątku publicznym;
6) dokumenty urzędowe władz państwowych niepodlegające obowiązkowi publikacji
w Dzienniku Praw oraz niestanowiące tajemnicy państwowej w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Art. 2. [Odpowiedzialność za kompletność i aktualność]
1. Za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3:
1) pkt 1) odpowiada właściwy minister;
2) pkt 2) odpowiadają:
a) w zakresie organów władzy państwowej — właściwy minister,
b) w zakresie pozostałych organów władzy publicznej — właściwi panowie ziemi;
3) pkt 3) i 4) odpowiada PASI;
4) pkt 5) odpowiadają:
a) w zakresie majątku Korony — właściwy minister,
b) w zakresie pozostałego majątku publicznego — właściwi panowie ziemi.
2. Za udostępnienie informacji, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 6), odpowiadają ich
twórcy.
Art. 3. [Wstrzymanie publikacji w Dzienniku Praw]
1. W BIP zamieszcza się wykaz aktów prawnych, do których znajdują się odwołania
w treści BIP.
2. JeŜeli następstwem publikacji aktu prawnego w Dzienniku Praw byłaby nieprawdziwa, niekompletna lub nieaktualna treść BIP, publikację aktu prawnego wstrzymuje się do czasu odpowiedniej zmiany treści BIP.
Art. 4. [Niezwłoczna aktualizacja BIP]
Niezwłocznie po zmianie oprogramowania integracyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 3
pkt 4), funkcjonariusz PASI dokonujący zmiany oprogramowania zmienia odpowiednio
treść BIP.
Art. 5. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Nikt nie moŜe być obciąŜony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści BIP.
Art. 6. [Przepis karny]
1. Kto, wykraczając poza obowiązek określony w art. 2, popełnia przestępstwo określone
w art. 108 Kodeksu Karnego, podlega karze aresztu, więzienia, twierdzy albo banicji.
2. Ściganie odbywa się z oskarŜenia publicznego.
Art. 7. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

