
Opinia prawna 

w sprawie wzoru wniosku 

o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

I. Wnioski.

(1).Wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o 

dostępie  do  informacji  publicznej,  w  zakresie  określenia  celu  i  sposobu 

ponownego wykorzystania, 

(2).wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o 

dostępie  do  informacji  publicznej,  w  zakresie  zapewnienia  sprawności 

postępowania.

II. Opinia.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.  

1198 z późn. zm, zwanej dalej ustawą.) po 29 grudnia 2011 r. gwarantuje każdemu prawo do 

informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystania tej informacji. Oba te prawa mają 

odmienny katalog podmiotów zobowiązanych, inny tryb realizacji, w tym terminy, opłaty i 

charakter  wniosku.  Wzór  wniosku  o  ponowne  wykorzystanie  informacji  publicznej 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 stycznia 

2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. Nr 

poz. 94). Wnioski w trybie ponownego wykorzystania mogą być składane wyłącznie na druku 

wniosku, o którym mowa powyżej.

Rozporządzenie zostało wydane w oparciu o art.  23g ust.  11.  Ustawy.  Zgodnie ze 

wskazanym  przepisem  minister  właściwy  do  spraw  informatyzacji  określi,  w  drodze 

rozporządzenia,  wzór  wniosku  o  ponowne  wykorzystywanie  informacji  publicznej, 

zawierający  w  szczególności  informacje  o  sposobie  i  formie  przekazania  wnioskodawcy 

informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej 

informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania. 

Wzór  wniosku  o  ponowne  wykorzystania,  zwany  dalej  wzorem  należy  ocenić 

zdecydowanie negatywnie. Są po temu następujące powody: 



1) wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy 

o  dostępie  do  informacji  publicznej,  w  zakresie  określenia  celu  i  sposobu 

ponownego wykorzystania, 

2) wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy 

o  dostępie  do  informacji  publicznej,  w  zakresie  zapewnienia  sprawności 

postępowania.

Tworząc  wzór  wniosku  ustawodawca  nałożył  na  wnioskodawcę  obowiązek  podania 

wyłącznie, czy cel ponownego wykorzystania ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny. 

Wydaje się,  że  nie  spełnia to  ustawowego wymogu podania  informacji  o celu i  zakresie 

ponownego wykorzystania. Ustawodawca wskazuje zaś wyraźnie, że z treści wniosku winien 

wynikać zakres ponownego wykorzystania. W oparciu o treść wniosku w obecnym kształcie 

można  ustalić  jedynie,  że  celem  udostępnienia  jest  wykorzystanie  komercyjne  lub 

niekomercyjne.  Można  wiec  przyjąć,  ze  wskazane  powyżej  rozporządzenie  nie  realizuje 

delegacji  ustawowej  zawartej  w art.  23g ust.  11 ustawy pod względem wskazania celu a 

przede wszystkim zakresu ponownego wykorzystania,  gdyż (…) . 

Ustawodawca wskazuje, że przygotowując wzór wniosku powinno brać się pod uwagę 

sprawność postępowania. Wzór wniosku nie zapewnia sprawności postępowania. Można w 

tym zakresie wskazać na następujące problemy:

1. problemy z rozróżnieniem trybu dostępu i ponownego wykorzystania,

2. podmiot  rozpatrujący  wniosek  nie  może  zbadać,  czy  wnioskodawca  właściwie 

wypełnił wniosek; w konsekwencji więc wybór druku wniosku determinuje tryb 

dostępu,  czego  następstwem  może  być  zastosowanie  wobec  wnioskodawcy 

bardziej  restrykcyjnego  trybu  ponownego  wykorzystania,  a  co  za  tym  idzie 

ograniczenie jego prawa do informacji,

3. trudności  z  ustaleniem  warunków  ponownego  wykorzystania  lub  konieczność 

rezygnacji  z  warunków,  w  sytuacji  gdy  ich  wprowadzenie  było  w  interesie 

publicznym,

4. brak możliwości realizacji obowiązku równego traktowania ( art. 23d); informacja 

powinna  być  udostępniona  w  porównywalnych  sytuacjach  na  takich  samych 

warunkach  (art.  23d);   nie  jest  to  możliwe  bez  znajomości  celu  ponownego 

wykorzystania.,

5. treść druku wniosku w części II  pozostawia wiele  do życzenia  w zakresie  jej 

czytelności i przejrzystości.

Szerzej w opinii omówione zostaną pkt 1-3. 



Ad  1.  Problem  rozróżnienia  prawa  dostępu  do  informacji  publicznej  i  prawa  do 

ponownego wykorzystania 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystanie informacji publicznej 

w  każdym  innym  celu  niż  pierwotny  cel  publiczny,  dla  którego  informacja  została 

wytworzona (art.  23a ust.  1. ustawy).  Ogólny charakter definicji  powoduje trudności z jej 

stosowaniem  w  praktyce.  Dzięki  racjonalnie  przygotowanemu  wzorowi  wniosku  można 

byłoby ułatwić stosowanie ustawy. Przy rozróżnieniu prawa dostępu do informacji publicznej 

i prawa do ponownego wykorzystania kierować należy się celem dla którego informacja ma 

być  udostępniona.  Prawo  dostępu  do  informacji  publicznej  jest  prawem  politycznym 

przysługującym wobec władzy publicznej. W ramach realizacji tego prawa nie można żądać 

wykazania interesu prawnego i faktycznego, a co za tym idzie uzasadnienia wniosku (art. 2 

ust. 2). Jak chodzi zaś o prawo do ponownego wykorzystania, jest to prawo do domagania się  

informacji  publicznej  od  władzy  publicznej  w  celu  jej  wykorzystania  na  różnych  polach 

aktywności  człowieka,  dla  wytworzenia  dóbr,  usług  oraz  produktów  o  charakterze 

komercyjnym lub niekomercyjnym. W przypadku tego prawa ustawodawca nie przewidział, 

analogicznego rozwiązania jakie zawartej jest w art. 2 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że można 

domagać się wskazania celu, dla jakiego informacja ma być ponownie wykorzystana. Niestety 

prawo to zostało ograniczone przez rozporządzenie.

Brak  możliwości  domagania  się  od  wnioskodawcy  wskazania  celu  ponownego 

wykorzystania niesie za sobą liczne problemy. Pierwszym jest rozróżnienie trybów dostępu i 

ponownego wykorzystania.  Gdyby we wzorze  wniosku,  tak  jak było  to  w jego projekcie 

istniała  konieczność opisania celu dla  jakiego wnioskodawca domaga się informacji  (celu 

ponownego  wykorzystania),  podmiot  rozpatrujący  wniosek  mógłby  odróżnić  tryby.  W 

przypadku, gdyby wnioskodawca podał,  jako cel przygotowanie produktu, dobra lub usługi 

w  oparciu  o  dane  publiczne  wiadomym  byłoby,  że  stosować  należy  tryb  ponownego 

wykorzystania. Gdyby zaś ktoś pomyłkowo wybrał druk wniosku o ponowne wykorzystanie 

podając jako cel  uzyskania informacji wiedzę o sprawach publicznych, wniosek ten powinien 

być  traktowany  jako  wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej.  Niestety  na  gruncie 

rozporządzenia  w  jego  obecnym  kształcie  sytuacja  taka  nie  jest  możliwa.  Wywołuje  to 

negatywne skutki zarówno dla podmiotów publicznych, jak i wnioskodawców. 

Ad 2. Brak  możliwości  oceny  prawidłowego  wyboru  druku  wniosku  przez 

wnioskodawcę

Przy istniejącym druku wniosku wybór formy determinuje wybór trybu dostępu do 

informacji  publicznej  lub  ponownego  wykorzystania.  Jeżeli  więc  podmiot  zainteresowany 



zastosuje wzór wniosku o ponowne wykorzystanie  podmiot publiczny nie  ma możliwości 

weryfikacji  prawidłowości  zastosowania  wskazanego  trybu,  nie  zna  bowiem  celu. 

Bezsprzecznie chęć skontrolowania działalności władzy publicznej traktować należy jako cel 

niekomercyjny.  Mogą  być  wiec  przypadki,  że  w  trybie  ponownego  wykorzystania 

udostępniona  zostanie  informacja,  w  sytuacji  gdy  właściwym  byłby  tryb  dostępu  do 

informacji  publicznej.  W ten  sposób  przyjąć  należy,  że  wzór  wniosku  w takim kształcie 

ogranicza prawo do informacji jako prawo konstytucyjnie gwarantowane. Tryb ponownego 

wykorzystania jest  bowiem trybem bardziej  sformalizowanym, gdzie uzyskanie informacji 

jest bardziej utrudnione.

Ad  3.  Problem  z  ustaleniem warunków ponownego  wykorzystania  ze  względu  brak 

doprecyzowania celu ponownego wykorzystania

Ustawa przyjmuje zasadę, że praw informacje publiczne są udostępniane w celu ich 

ponownego  wykorzystywania  bez  ograniczeń  warunkami  i  bezpłatnie  (art.  23b  ust.  1). 

 Podmiot  zobowiązany  może  określić  warunki  ponownego  wykorzystywania  informacji 

publicznej dotyczące:

(a) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji 

publicznej od podmiotu zobowiązanego,

(b) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie 

pozyskanej formie,

(c) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

(d) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Ustalenie  warunków powinno być  uzależnione  od celu  ponownego wykorzystania. 

Bez znajomości celu praktycznie niemożliwe jest ustalanie warunków. Przykładowo warunek 

trzeci  powinien być  tylko  wprowadzony wtedy,  gdy podmiot  wie,  że  odbiorca informacji 

publicznej  będzie  ją  samodzielnie  przetwarzał  na  potrzeby  swojego  produktu  lub  usługi. 

Inaczej wprowadzenie tego warunku ten będzie bezcelowe. 

Podmiot publiczny warunki ponownego wykorzystania poza warunkiem określonym 

w punkcie czwartym wprowadza dla ochrony innych użytkowników informacji. Ich celem 

jest wiec zabezpieczenie interesu ewentualnych użytkowników informacji, by posiadali np. 

wiedzę skąd pochodzi informacja i czy jest aktualna. 

Podmiot  publiczny,  dysponując  wyłącznie  wiedzą  o  tym  czy  cel  ponownego 

wykorzystania jest komercyjny lub niekomercyjny, w mojej ocenie może albo zrezygnować z 

wprowadzenia warunków ponownego wykorzystania lub wprowadzić wszystkie z możliwych 



warunków.   Wydaje  się,  że  brak  w  tym  zakresie  trzeciej  drogi.  Warunki  powinny  być 

dostosowane do celu ponownego wykorzystania.

Oba wskazane rozwiązania wydają się nieprawidłowe. Rezygnacja z warunków może 

oznaczać  brak  ochrony  potencjalnych  użytkowników  informacji  publicznej  ponownie 

wykorzystanej. Przykładowo, dzięki pierwszemu warunkowi wiem skąd pochodzi informacja 

i czy jest aktualna, a także w razie wątpliwości mogę dokonać jej weryfikacji w podmiocie 

publicznym. Wprowadzenie nadmiernych warunków sprzeczne jest zaś z filozofią ustawy, w 

tym zasadą bezwarunkowości. 

Podsumowując ustawodawca wyraźnie dopuszcza możliwość żądania wykazania celu 

ponownego wykorzystania w druku wniosku, co wynika wyraźnie z delegacji ustawowej. W 

mojej ocenie tworząc rozporządzenie utrudniono stosowanie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej  w  zakresie  obu  gwarantowanych  w  niej  praw.  Minister  właściwy  w  sprawie 

informatyzacji  nie  zrealizował  w  pełni  delegacji  ustawowej.  Przyjęty  wzór  wniosku  nie 

wpływa również na sprawność postępowania. Wydaje się, że może być on traktowany jako 

źródło braku sprawności w tym postępowaniu.

Dr Agnieszka Piskorz-Ryń


