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KOMISJA EUROPEJSKA 
Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów 

Dyrekcja E: Zasoby Cyfrowe i Systemy Kognitywne 
Biblioteki Cyfrowe i Informacje Sektora'Publicznego 

Luksemburg, dnia 29/03/2007 r. 
INFSO E4/LF/mr D(2006) 810422 

Pani Małgorzata Kutyła 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
ul, Stefana Batorego' 5 
PL-02-591 Warszawa 

Dotyczy: dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego 

Szanowna Pani! 

Przedmiotem niniejszego pisma jest polskie ustawodawstwo zgłoszone służbom Komisji 
w związku z transpozycją dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego1. 

Mając na celu uzupełnienie akt poszczególnych państw członkowskich oraz lepsze 
poznanie praktycznego wdrażania dyrektywy w poszczególnych państwach bylibyśmy 
wdzięczni za przekazanie nam dodatkowych informacji na temat poniższych kwestii. 

Zakres 

Celem dyrektywy w sprawie ponownego wykorzysty^wania informacji sektora 
publicznego („dyrektywa PSI") jest propagowanie w UE równych warunków w zakresie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zakres dyrektywy PSI jest 
dość szeroki, gdyż ma ona zastosowanie do jakiejkolwiek treści niezależnie od 
zastosowanego nośnika (zapisanej na papierze lub zapisanej w formie elektronicznej lub 
zarejestrowanej w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej) lub każdej części 
tej treści będącej w posiadaniu organów sektora publicznego (a nie tylko stworzonej 
przez te organy lub dostępnej im treści), wykorzystywanej do celów komercyjnych lub 

Zgłoszono następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173 ροζ. 1807), 2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 ροζ. 1198), 3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 ροζ. 483) oraz 4) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 
14 czerwca I960 r. (Dz.U. z 1960 r. nr 30 ροζ. 168). 
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niekomercyjnych innych niż jej pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, 
' dla których treść ta została wyprodukowana (art. 2). 

Wydaje się jednak, że żaden z aktów prawnych zgłoszonych przez Polskę, ani 
indywidualnie ani w połączeniu z pozostałymi aktami, nie porusza w szczególności 
kwestii ponownego wykorzystywania w rozumieniu dyrektywy: Ustawa z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dotyczy kwestii dostępu do 
informacji publicznej, zaś Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej ustanawia ogólne ramy prowadzenia" działalności gospodarczej w Polsce. 
Wydaje się, że zgłoszone akty prawne nie obejmują w szczególności kwestii ponownego 
wykorzystywania do celów niekomercyjnych, gdyż „działalność gospodarczą" 
zdefiniowano jako „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową usługową 
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły" (art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Jakie środki wykonawcze przewidziano 
zatem celem zagwarantowania, że dyrektywa PSI jest stosowana w odniesieniu do 
działalności związanej z ponownym wykorzystywaniem, również w przypadku 
wykorzystywania do celów niekomercyjnych - w odróżnieniu od zajęcia się wyłącznie 
dostępem do informacji publicznej - w rozumieniu art. 2 tej dyrektywy? 

Dennici e 

Pojęcie organu sektora publicznego zdefiniowane w aktach prawnych zgłoszonych przez 
stronę polską wydaje się nie znajdować odpowiednika w dyrektywie PSI: W Ustawie z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej znajduje się odniesienie do 
osób prawnych, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
samorządu gospodarczego albo zawodowego „mają pozycję dominującą w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów" (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy), dyrektywa 
natomiast ustanawia jedynie, aby podmiot prawa publicznego był finansowany w 
przeważającej części przez państwo lub by ponad połowę składu jego organu 
administracji, zarządu lub nadzoru stanowiły osoby mianowane przez państwo, władze 
regionalne lub lokalne, lub by jego zarząd podlegał nadzorowi ze strony tych podmiotów 
prawnych (art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy PSI). Ponadto pojęcie „dokumentu urzędowego" 
wydaje się zbyt zawężone: art. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej definiuje dokument urzędowy w rozumieniu ustawy jako „treść 
oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez 
funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego [...] skierowana. 
do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy", natomiast art. 2 ust. 3 dyrektywy nie 
zawiera takiego ograniczenia co do formy (podpisanie, złożenie do akt), formatu (tekst) 
lub treści (oświadczenie woli lub wiedzy). Jakie środki wykonawcze przewidziano zatem 
celem zagwarantowania, że dyrektywa PSI jest w pełni stosowana w odniesieniu do osób. 
prawnych i dokumentów w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 3 tej 
dyrektjrwy? 

Rozpatrywanie wniosków dotyczących ponownego w^ykorzystywania 

Artykuł 4 ust. 3 dyrektywy przewiduje, że w przypadku decyzji negatywnej organy 
sektora publicznego informują wnioskodawcę o przyczynach odmowy na podstawie 
odpowiednich przepisów S3'stemu dostępu lub krajowych przepisów przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, jak również podają odniesienie do środków odwoławczych na 
wypadek, gdyby wnioskodawca chciał odwołać się od decyzji. Jeśli decyzja negatywna 
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została podjęta na podstawie istnienia praw własności intelektualnej należących do osób 
trzecich, informacje podane przez organ sektora publicznego zawierają 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. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób 
lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia 
powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia 
informacji zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z art. 16 ust. 1 tej samej ustawy odmowa 
udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Jakie środki 
wykonawcze przewidziano zatem celem zagwarantowania, że dyrektywa PSI jest 
stosowana także w odniesieniu do negatywnych decyzji podjętych na innej podstawie, niż 
ograniczenia dotyczące sposobu lub formy, a w szczególności, że w każdej negatywnej 
decyzji zostały podane powody odmowy oraz odniesienie do środków odwoławczych i do 
osób fizycznych łub prawnych, które są w stosownych przypadkach posiadaczem praw, w 
rozumieniu tej dyrektywy? 

Pobieranie opłat i przejrzystość 

Artykuł 6 dyrektywy przewiduje, że 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 oraz że opłaty powinny wynikać z kosztów 
ponoszonych w ciągu właściwego okresu obrachunkowego. Z drugiej strony art. 7 
dyrektywy przewiduje, że 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 oraz wskazuje, jakie czynniki będą 
brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zlecenia nietypowe. Organy sektora 
publicznego zapewniają też wnioskującym o ponowne wykorzystywanie dokumentów 
informację o dostępnych im środkach odwoławczych od wpływających na nich decyzji 
lub praktyk. Zgodnie z polskim ustawodawstwem za udostępnianie informacji sektora 
publicznego rzeczywiście mogą być pobierane opłaty, jak na przykład w przypadku 
przewidzianym w art. 15 ust. 1 Ustaw}' z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, jednak 'wydaje się, że nie przewidziano żadnych przepisów dotyczących 
ustanowienia i opublikowania tych opłat celem zapewnienia zgodności z obowiązkowym 
pułapem przewidzianym w dyrektywie, ani nie przewidziano odpowiedniej podstawy 
obliczenia opublikowanych opłat, którą należy podać, ani też przepisów dotyczących 
zapewnienia wnioskującym informacji o dostępnych im środkach odwoławczych od 
wpływających na nich decyzji lub praktyk. Jakie środki wykonawcze przewidziano zatem 
celem zapewnienia zgodności z tym artykułem dyrektywy PSI? 

Licencje 

Zgodnie z art. 8 dyrektywy, w przypadkach gdy nałożone zostały warunki dotyczące 
ponownego wykorzystywania dokumentów sektora publicznego, w stosownych 
przypadkach drogą licencji, warunki te nie ograniczają niepotrzebnie możliwości 
ponownego wykorzystywania i nie mogą być wykorzystywane do ograniczania 
konkurencji oraz, w państwach członkowskich, w których stosowane są licencje, 
gwarantuje się, że licencje standardowe są dostępne w formacie cyfrowym i mogą być 



przetwarzane elektronicznie. Służbom Komisji nie są znane żadne przepisy krajowe 
dotyczące tej kwestii. Jakie środki wykonawcze przewidziano zatem celem zapewnienia 
zgodności z tym artykułem? 

Zapewnienie niedyskryminacji i uczciwy handel 

Artykuł 10 dyrektywy przewiduje, że żadne stosowane warunki ponownego 
wykorzystywania dokumentów nie mogą dyskryminować porównywalnych kategorii 
ponownego wykorzystywania oraz że 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. Ponadto art. 11 
dyrektywy przewiduje, że ponowne wykorzystywanie dokumentów jest otwarte dla 
wszystkich potencjalnych uczestników rynku, oraz że kontrakty i inne umowy między 
organami sektora publicznego będącymi w posiadaniu dokumentów i stronami trzecimi 
nie mogą udzielać praw wyłącznych.. Służbom Komisji nie są znane żadne przepisy 
krajowe dotyczące tej kwestii. Jakie zatem przepisy wykonawcze przyjęto celem 
wdrożenia przepisów art. 10 i 11 ? 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z podległymi mi służbami. Urzędnikiem 
odpowiedzialnym za kwestie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego w Polsce jest 
pan Ferrão fluis.ferraofžįec,europa.eu). Prosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie do 
dnia 15 kwietnia 2007 r. 

Z poważaniem 

Javier Hernández-Ros 
Kierownik działu 

Kopia: 

Pani Justyna Sołtyk 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ul. Stefana Batorego 5 
PL-02-591 Warszawa 

DW: Mr Forster, Mr Ferrão, Mr Balcerowski, Ms Arevalo Torres. 


