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ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DYREKTYWY 2003/98/WE PARLAMENTU I RADY Z DNIA 17 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE 

PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Z PRZEPISAMI PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE 

USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

 
Jedn. red.  

dyrektywy  

2003/98/WE 

Treść przepisu UE   Jedn. red. 

projektu 

ustawy 

Treść przepisu/ów projektu ustawy 

Art. 2 Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 

 

1) "organ sektora publicznego" oznacza państwowe, 

regionalne lub lokalne władze, podmioty prawa 

publicznego oraz stowarzyszenia utworzone przez jedną 

lub kilka takich władz albo jeden lub kilka takich 

podmiotów prawa publicznego; 

2) "podmiot prawa publicznego" oznacza jakikolwiek organ: 

a) ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania 

potrzeb w interesie ogólnym, który nie ma 

charakteru przemysłowego lub handlowego; oraz 

b) posiadający osobowość prawną; oraz 

c) finansowany w przeważającej części przez państwo, 

władze regionalne lub lokalne czy też inne podmioty 

prawa publicznego; lub jeżeli jego zarząd podlega 

nadzorowi ze strony tych podmiotów; lub jeżeli 

ponad połowę składu jego organu administracji, 

zarządu lub nadzoru stanowią osoby mianowane 

przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub 

inne podmioty prawa publicznego; 

3) "dokument" oznacza: 

a) jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego 

nośnika (zapisaną na papierze lub zapisaną w formie 

elektronicznej lub zarejestrowaną w formie 

dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej); 

b) każdą część tej treści; 

4) "ponowne wykorzystywanie" oznacza wykorzystywanie 

przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów będących w 

posiadaniu organów sektora publicznego, do celów 

komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż ich 

pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla 

których te dokumenty zostały wyprodukowane. 

Ponownym wykorzystywaniem nie jest wymiana 

dokumentów między organami sektora publicznego 

wyłącznie w wykonaniu ich zadań publicznych; 

5) "dane osobowe" oznacza dane, których definicję 

przedstawiono w art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE. 

Art. 23a 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub 

każdej jej części, będącej w posianiu podmiotów, o których mowa w ust. 2-3, 

niezależnie od sposobu jej utrwalenia  

(w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub 

audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż 

jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została 

wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i 

odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Prezes Rady Ministrów oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1 – 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.), zwane dalej „podmiotami 

zobowiązanymi”, są obowiązane do przekazania informacji publicznej w 

celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w 

ustawie.  

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1) archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji 

materiałów 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), w zakresie audycji radiowych lub telewizyjnych i 

innych przekazów, 

3) instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 

123, z późn.zm.), w zakresie informacji publicznych stanowiących 

przedmiot ich działalności, 

4) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz innych jednostek naukowych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. zasadach 

finansowaniu nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), w zakresie informacji 

publicznych będących przedmiotem ich działalności badawczej, 

5) jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.), w zakresie informacji 

publicznych będących przedmiotem ich działalności edukacyjnej. 

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 
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 1)  informacji publicznych, których udostępnienie zostało 

uzależnione od wykazania   interesu indywidualnego 

(prawnego lub faktycznego) na podstawie odrębnych 

przepisów; 

2)  przekazywania informacji między podmiotami wykonującymi 

zadania publiczne, w celu realizacji prawem określonym zadań. 

5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 

marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, 

poz. 489) oraz przepisów innych ustaw określających szczególne zasady 

wykorzystywania  informacji publicznej. 
 

Art. 3 Państwa Członkowskie zapewniają, że tam gdzie ponowne 

wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu organów 

sektora publicznego jest dozwolone, dokumenty te będą 

ponownie wykorzystywane do celów komercyjnych lub 

niekomercyjnych zgodnie z warunkami określonymi w 

rozdziałach III i IV. Tam gdzie to możliwe, dokumenty są 

udostępniane przy wykorzystaniu środków elektronicznych. 

 

Art. 23b. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez 

ograniczenia warunkami albo na warunkach określonych przez podmiot 

zobowiązany. 

2. Domniemywa się, że w przypadku braku ogłoszenia warunków ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez ograniczenia 

warunkami. 

3. Podmiot zobowiązany może określić standardowe warunki ponownego 

wykorzystywania 

informacji publicznej. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór standardowych warunków ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej z uwzględnieniem konieczności 

dostosowania warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

do potrzeb korzystających z informacji publicznej. 

5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie 

informacji publicznej. 

6. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 5 uwzględnia się koszty 

przekazania informacji publicznej w określony sposób i formie, a także 

komercyjny lub niekomercyjny cel ponownego wykorzystywania oraz inne 

czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o 

ponowne wykorzystanie informacji, które mogą mieć wpływ w 

szczególności na koszt lub czas przekazania informacji.  

7. Łączna wysokość nałożonej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów 

poniesionych bezpośrednio w celu przekazania informacji publicznej do 

ponownego wykorzystywania w określony sposób i formie oraz rozsądnego 

zwrotu z inwestycji. 

8. Prezes Rady Ministrów może nałożyć opłaty za ponowne 

wykorzystywanie zasobu informacyjnego. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

ponownego wykorzystywania informacji publicznych umieszczonych w 

centralnym repozytorium, w tym wysokość i sposób uiszczania opłaty za 

komercyjne wykorzystywanie tych informacji, z uwzględnieniem 

ograniczenia możliwości nakładania opłat jedynie do informacji publicznych 
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o znacznej wartości gospodarczej. 

 

 

Art. 4 1. Organy sektora publicznego przetwarzają, przy 

wykorzystaniu środków elektronicznych, gdzie jest to możliwe i 

właściwe, wnioski o ponowne wykorzystywanie i udostępniają 

dokumenty do ponownego wykorzystywania wnioskodawcy lub 

jeśli potrzebna jest licencja, przedstawiają wnioskodawcy 

końcową ofertę licencji w rozsądnym terminie zgodnym z 

terminami ustanowionymi dla przetwarzania wniosków o dostęp 

do dokumentów. 

2. Jeśli terminy lub inne reguły określające terminowe 

udostępnianie dokumentów nie zostały ustanowione, organy 

sektora publicznego przetwarzają wnioski i dostarczają 

wnioskodawcy dokumenty do ponownego wykorzystywania lub, 

jeśli potrzebna jest licencja, przedstawiają wnioskodawcy 

końcową ofertę licencji w terminie nie dłuższym niż 20 dni 

roboczych od otrzymania wniosku. W przypadku obszernych lub 

skomplikowanych zamówień termin ten może być przedłużony o 

kolejne 20 dni roboczych. W takich przypadkach zawiadamia się 

wnioskodawcę w ciągu trzech tygodni od otrzymania wniosku 

wstępnego, że przetwarzanie jego wniosku wymaga więcej 

czasu. 

3. W przypadku decyzji negatywnej organy sektora 

publicznego informują wnioskodawcę o przyczynach odmowy na 

podstawie odpowiednich przepisów systemu dostępu danego 

Państwa Członkowskiego lub krajowych przepisów przyjętych 

zgodnie z niniejszą dyrektywą, w szczególności art. 1 ust. 2 lit. 

a), b) i c) lub na art. 3. Jeśli decyzja negatywna jest oparta na art. 

1 ust. 2 lit. b), organ sektora publicznego zamieszcza odniesienie 

do osoby fizycznej lub prawnej, która jest posiadaczem praw 

(jeśli jest znana) lub alternatywnie do licencjodawcy, od którego 

organ sektora publicznego uzyskał dany materiał. 

4. Każda decyzja negatywna zawiera odniesienie do 

środków odwoławczych na wypadek, gdyby wnioskodawca 

chciał odwołać się od decyzji. 

5. Spełniania wymagań niniejszego artykułu nie wymaga 

się od organów sektora publicznego objętych art. 1 ust. 2 lit. d), 

e) i f). 

 

Art. 23f. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych odbywa się przez 

ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w sposób inny niż w 

Biuletynie Informacji Publicznej, w centralnym repozytorium albo na 

wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. 

2. Przekazanie informacji publicznej następuje na wniosek o ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej, w przypadkach gdy: 

1) informacja publiczna nie została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że 

została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki 

jej ponownego wykorzystywania, albo 

2)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na 

warunkach innych niż zostały dla niej określone. 

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.  

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich 

nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje 

się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia 

otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych organ 

może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po powiadomieniu 

wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

6. W wyniku rozpatrzenia wniosku:  

1) przekazuje się informacje publiczne do ponownego 

wykorzystywania bez ograniczenia warunkami lub w przypadku 

posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę 

zawiadamia  się o braku ograniczenia warunkami, 

2) przedstawia się wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki 

ponownego wykorzystywania, 

3)  odmawia się, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej. 

7. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej w przypadku gdy:  

1)  dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom,  o których 

mowa w art. 5, lub w odrębnych ustawach, 

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa 

własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. 
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8. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23e ust. 2. 

9. Wnioskodawca, który otrzyma warunki ponownego wykorzystywania, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

warunków, złożyć sprzeciw wobec nich z powodu naruszenia ustawy. W 

przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, 

rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania. 

10. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu 

ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego 

wykorzystywania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że: 

1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 

2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej na podstawie ust. 7 pkt 2 zawiera 

wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która 

posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo 

licencjonodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał 

dany utwór. 

11. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 7 - 9, podejmowanych przez 

podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do 

którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań. 

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej, z uwzględnieniem potrzeby zawarcia w nim informacji o celu i 

zakresie eksploatacji pozyskiwanych informacji publicznych. 

 

Art. 5 1. Organy sektora publicznego udostępniają swoje dokumenty w 

ich istniejącym formacie lub języku, przy wykorzystaniu 

środków elektronicznych tam, gdzie jest to możliwe i właściwe. 

Nie oznacza to zobowiązania ciążącego na organach sektora 

publicznego do tworzenia lub przystosowywania dokumentów w 

celu uzyskania zgodności z wnioskiem, nie oznacza też 

zobowiązania do dostarczania wyciągów z dokumentów, gdy 

wymagałoby to nieproporcjonalnie dużego wysiłku, 

wykraczającego poza prostą czynność. 

2. Na podstawie niniejszej dyrektywy od organów sektora 

publicznego nie można wymagać kontynuowania produkcji 

określonego typu dokumentów w związku z ponownym ich 

wykorzystywaniem przez organizację prywatnego lub 

publicznego sektora. 

 

 

Art. 23e 1. Podmioty zobowiązane przekazują z użyciem systemów 

teleinformatycznych informacje publiczne na cele ponownego 

wykorzystywania w formacie danych oraz za pomocą protokołów 

komunikacyjnych i szyfrujących, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 

565, z późn.zm.). 

2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w 

szczególności przetworzenia, informacji publicznej na cele jej ponownego 

wykorzystywania, a także dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to 

konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste 

czynności. 
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Art. 6 Jeśli pobierane są opłaty, całkowity dochód z dostarczania i 

zezwalania na ponowne wykorzystywanie dokumentów nie może 

przekraczać kosztów zbierania, produkowania, reprodukowania i 

rozpowszechniania wraz z rozsądnym zyskiem z inwestycji. 

Opłaty powinny wynikać z kosztów ponoszonych w ciągu 

właściwego okresu obrachunkowego i być obliczane zgodnie z 

zasadami rachunkowości stosowanymi w danych organach 

sektora publicznego. 

Art. 23b. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez 

ograniczenia warunkami albo na warunkach określonych przez podmiot 

zobowiązany. 

2. Domniemywa się, że w przypadku braku ogłoszenia warunków ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez ograniczenia 

warunkami. 

3. Podmiot zobowiązany może określić standardowe warunki ponownego 

wykorzystywania 

informacji publicznej. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór standardowych warunków ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej z uwzględnieniem konieczności 

dostosowania warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

do potrzeb korzystających z informacji publicznej. 

5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie 

informacji publicznej. 

6. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 5 uwzględnia się koszty 

przekazania informacji publicznej w określony sposób i formie, a także 

komercyjny lub niekomercyjny cel ponownego wykorzystywania oraz inne 

czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o 

ponowne wykorzystanie informacji, które mogą mieć wpływ w 

szczególności na koszt lub czas przekazania informacji.  

7. Łączna wysokość nałożonej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów 

poniesionych bezpośrednio w celu przekazania informacji publicznej do 

ponownego wykorzystywania w określony sposób i formie oraz rozsądnego 

zwrotu z inwestycji. 

8. Prezes Rady Ministrów może nałożyć opłaty za ponowne 

wykorzystywanie zasobu informacyjnego. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

ponownego wykorzystywania informacji publicznych umieszczonych w 

centralnym repozytorium, w tym wysokość i sposób uiszczania opłaty za 

komercyjne wykorzystywanie tych informacji, z uwzględnieniem 

ograniczenia możliwości nakładania opłat jedynie do informacji publicznych 

o znacznej wartości gospodarczej. 

 

Art. 7 Wszystkie stosowane warunki i standardowe opłaty za 

ponowne wykorzystywanie dokumentów będących w posiadaniu 

organów sektora publicznego są wcześniej ustanowione i 

opublikowane, przy wykorzystaniu środków elektronicznych, 

gdzie jest to możliwe i właściwe. Organ sektora publicznego 

podaje na żądanie podstawę obliczenia opublikowanych opłat. 

Organ sektora publicznego wskazuje też, jakie czynniki będą 

brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zlecenia nietypowe. 

Organy sektora publicznego zapewniają też wnioskującym o 

Art. 23g. 1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne na cele 

ponownego wykorzystywania, jest obowiązany w menu przedmiotowym 

strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii „Ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznych”, umieścić: 

1)  wykaz informacji publicznych dostępnych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na cele ponownego wykorzystywania, 

2) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w 

tym standardowe opłaty, jeżeli takie warunki zostały 

ustanowione, 
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ponowne wykorzystywanie dokumentów informację o 

dostępnych im środkach odwoławczych od wpływających na 

nich decyzji lub praktyk. 

 

3) informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy 

obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne 

wykorzystanie informacji, 

4) informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku 

odmowy przekazania informacji publicznej na cele ponownego 

wykorzystywania lub określenia warunków takiego 

przekazania. 

2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne na cele 

ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji 

Publicznej  jest obowiązany  wraz z ich udostępnieniem wskazać warunki 

ponownego wykorzystywania lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z 

nimi.  

3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o 

podstawowych zasadach obliczenia opublikowanych opłat. 

4. Prezes Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza warunki 

ponownego wykorzystywania informacji publicznych zawartych w 

centralnym repozytorium, w tym wysokość nałożonych opłat. Przepis ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 8 1. Organy sektora publicznego mogą zezwolić na ponowne 

wykorzystywanie dokumentów bezwarunkowo lub mogą 

nakładać warunki, gdzie jest to właściwe drogą licencji 

określającej istotne kwestie. Warunki te nie ograniczają 

niepotrzebnie możliwości ponownego wykorzystywania i nie 

mogą być wykorzystywane do ograniczania konkurencji. 

2. W Państwach Członkowskich, w których stosowane są 

licencje, Państwa Członkowskie zapewniają, że licencje 

standardowe na ponowne wykorzystywanie dokumentów sektora 

publicznego, które można dostosować do określonych wniosków 

o licencje, są dostępne w formacie cyfrowym i mogą być 

przetwarzane elektronicznie. Państwa Członkowskie zachęcają 

wszystkie organy sektora publicznego do stosowania licencji 

standardowych. 

 

Art. 23b. 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez 

ograniczenia warunkami albo na warunkach określonych przez podmiot 

zobowiązany. 

2. Domniemywa się, że w przypadku braku ogłoszenia warunków ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się bez ograniczenia 

warunkami. 

3. Podmiot zobowiązany może określić standardowe warunki ponownego 

wykorzystywania 

informacji publicznej. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór standardowych warunków ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej z uwzględnieniem konieczności 

dostosowania warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

do potrzeb korzystających z informacji publicznej. 

5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie 

informacji publicznej. 

6. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 5 uwzględnia się koszty 

przekazania informacji publicznej w określony sposób i formie, a także 

komercyjny lub niekomercyjny cel ponownego wykorzystywania oraz inne 

czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o 

ponowne wykorzystanie informacji, które mogą mieć wpływ w 

szczególności na koszt lub czas przekazania informacji.  

7. Łączna wysokość nałożonej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów 

poniesionych bezpośrednio w celu przekazania informacji publicznej do 

ponownego wykorzystywania w określony sposób i formie oraz rozsądnego 
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zwrotu z inwestycji. 

8. Prezes Rady Ministrów może nałożyć opłaty za ponowne 

wykorzystywanie zasobu informacyjnego. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

ponownego wykorzystywania informacji publicznych umieszczonych w 

centralnym repozytorium, w tym wysokość i sposób uiszczania opłaty za 

komercyjne wykorzystywanie tych informacji, z uwzględnieniem 

ograniczenia możliwości nakładania opłat jedynie do informacji publicznych 

o znacznej wartości gospodarczej. 

 

Art. 10 1. Żadne stosowane warunki ponownego wykorzystywania 

dokumentów nie mogą dyskryminować porównywalnych 

kategorii ponownego wykorzystywania. 

2. Jeśli dokumenty są ponownie wykorzystywane przez 

organ sektora publicznego jako materiał wejściowy służący jego 

działalności komercyjnej leżącej poza zakresem jego zadań 

publicznych, przy dostarczaniu dokumentów przeznaczonych do 

tej działalności stosuje się takie same opłaty i inne warunki, jakie 

stosuje się w odniesieniu do innych użytkowników. 

 

Art. 23c. 1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu 

ponownego wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich 

samych warunkach. 

2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez 

podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności 

wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki korzystania, w tym 

opłaty, powinny zostać określone na takich samych zasadach, jak w 

przypadku innych kategorii użytkowników. 

 

Art. 11 1. Ponowne wykorzystywanie dokumentów jest otwarte dla 

wszystkich potencjalnych uczestników rynku, nawet jeśli jeden 

lub kilku jego uczestników już wykorzystuje oparte na tych 

dokumentach produkty o wartości dodanej. Kontrakty i inne 

umowy między organami sektora publicznego będącymi w 

posiadaniu dokumentów i stronami trzecimi nie mogą udzielać 

praw wyłącznych. 

2. Jednakże jeśli prawo wyłączne jest konieczne do 

dostarczania usług w interesie publicznym, ważność przyczyn 

uzasadniających przyznanie prawa wyłącznego podlega 

regularnym przeglądom, i, w każdym przypadku, przeglądu 

dokonuje się co trzy lata. Umowy o wyłączności zawarte po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy są przejrzyste i podane do 

publicznej wiadomości. 

3. Istniejące umowy o wyłączności niekwalifikujące się do 

wyjątku określonego w ust. 2 wygasają wraz z zakończeniem 

kontraktu, a w każdym przypadku najpóźniej w dniu 31 grudnia 

2008 r. 

 

Art. 23d. 1. Przekazywanie informacji publicznej na cele ponownego 

wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej 

informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonywania zadań publicznych. 

2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania przewidują 

wyłączność korzystania z informacji publicznej, treść tych warunków jest 

ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu 

wprowadzającego wyłączność. 

 

 

  


