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Szanowny Panie Ambasadorze, 

W dniu 17 października 2008 r. do władz polskich skierowano wezwanie do usunięcia 
uchybienia (sygn. SG-Greffe(2008)D/206325) w związku z niedopełnieniem przez 
Rzeczpospolitą Polską obowiązków spoczywających na niej na mocy dyrektywy 
2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W 
dniu 26 czerwca 2009 r. z tego samego powodu wystosowano do Rzeczypospolitej 
Polskiej uzasadnioną opinię (sygn. SG(2009)D/3810). 

W swojej odpowiedzi na uzasadnioną opinię z dnia 21 sierpnia 2009 r. (sygn. A/702619) 
władze polskie podtrzymały opinię, którą przedstawiły w piśmie będącym odpowiedzią 
na wezwanie do usunięcia uchybienia, i uznały, że przepisy obowiązujące obecnie w 
Polsce zapewniają prawidłową transpozycję dyrektywy. Niemniej jednak, władze polskie 
poinformowały również Komisję, że ze względu na fakt, iż dotychczasowe brzmienie 
polskich przepisów pozostawia wątpliwości co do zakresu obywatelskiego prawa dostępu 
do informacji publicznej i gospodarczego prawa do ponownego wykorzystania takiej 
informacji, przyjęty zostanie odrębny akt prawny dotyczący ponownego wykorzystania 
informacji publicznej. Władze polskie przedstawiły również w swojej odpowiedzi 
wstępny harmonogram prac legislacyjnych nad ustawą o ponownym wykorzystaniu 
informacji publicznej i nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 
września 2001 r., zgodnie z którym ustawa miała trafić do parlamentu w listopadzie 2009 
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W piśmie z dnia 16 listopada 2009 r. (sygn. D(2009) 144440, załączone do niniejszego 
pisma), skierowanym do służb uprawnionych do udzielania informacji na temat postępów 
w implementacji dyrektywy 2006/3 8/WE, Komisja wyraziła zadowolenie z 
proponowanych rozwiązań prawnych, przyjęła przedstawiony przez Polskę harmonogram 
prac oraz zwróciła się z prośbą o przesłanie jej tekstu proponowanej ustawy o ponownym 
wykorzystaniu informacji publicznej oraz o informowanie jej na bieżąco o postępach 
prac legislacyjnych. Do chwili obecnej Komisja nie otrzymała odpowiedzi na swoją 
prośbę i nie posiada żadnych informacji na temat postępów prac mających na celu 
wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących informacji sektora publicznego. 
W związku z powyższym transpozycja i implementacja dyrektywy 2006/38/WE 
pozostają niezadowalające. 

Bez uszczerbku dla będącego w toku postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, zwracam się z ponowną prośbą o informacje 
dotyczące harmonogramu i bieżącego stanu prac nad proponowanym projektem ustawy o 
ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Proszę o udzielenie odpowiedzi w 
terminie do dnia 28 lutego 2010 r. 

Podlegające mi służby są gotowe udzielić wszelkich dodatkowych informacji. Wszelkie 
pytania proszę kierować do pani Grażyny Piesiewicz-Stępniewskiej (grazyna.piesiewicz-
xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx) lub do pana Luisa Femó (xxxx.xxxxxx@xx.xxxxxx.xxx), którzy 
odpowiadają za kontrolę implementacji w Polsce dyrektywy w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego. 

Z poważaniem 

Fabio Colasanti 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgia. Tel.: (32-2)299.11.11 
Biuro: BU25 06/183. Tel. linia bezpośrednia: (352) 43 01-34214 

E-mail: gra2yna.piesiewicz-stepniewska@ec.eur0pa.eu 

mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
mailto:xxxx.xxxxxx@xx.xxxxxx.xxx
mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx

