Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej

W dniu 29 grudnia 2011 r. wchodzi w ¿ycie
nowelizacja ustawy o dostêpie do informacji
publicznej („Ustawa”). Wprowadza ona
do polskiego porz¹dku prawnego instytucjê
„ponownego wykorzystania informacji
publicznej”, której celem ma byæ u³atwienie
obywatelom i podmiotom gospodarczym
wykorzystywania do ich w³asnych celów
informacji generowanych przez organy
publiczne.
Co siê zmieni?
Do tej pory polskie prawo nie regulowa³o
kwestii ponownego wykorzystywania informacji
publicznej. Nie oznacza to jednak, ¿e takie
dzia³ania nie mia³y miejsca w praktyce. Ka¿dy,
kto by³ zainteresowany wykorzystaniem informacji
publicznej, sk³ada³ wniosek o jej udostêpnienie,
a nastêpnie korzysta³ z niej w dowolny sposób.
T¹ drog¹ oferowane dalszym odbiorcom by³y
m.in. interpretacje podatkowe, og³oszenia
o przetargach czy informacje o utrudnieniach
w ruchu. Ustawa wype³ni dotychczasow¹ lukê:
ka¿dy bêdzie móg³ korzystaæ i rozporz¹dzaæ
informacjami publicznymi i to nie tylko w ich
oryginalnej treœci, ale tak¿e poprzez ich ³¹czenie,
przerabianie czy wprowadzanie wartoœci dodanej.
Jak uzyskaæ informacjê?
Ustawa przewiduje trzy tryby pozyskania
informacji w celu jej ponownego wykorzystania.
1. Pierwsz¹ z dróg jest rozpowszechnianie
informacji opublikowanych w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP). Korzystaæ z tych
informacji mo¿na w zasadzie bez ograniczeñ.
Wyj¹tek stanowi sytuacja, w której podmiot,
publikuj¹c informacjê w BIP, wyraŸnie
zastrze¿e warunki jej ponownego wykorzystania.
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Ustawa wprowadza bowiem domniemanie,
¿e informacje bêd¹ pozyskiwane bez ¿adnych
warunków, o ile nie zostan¹ one wprost
zaznaczone w miejscu ich publikacji.
2. Ustawa powo³uje centralne repozytorium,
czyli zbiór danych, gdzie instytucje publiczne
bêd¹ udostêpniaæ informacje o wyj¹tkowym
znaczeniu dla rozwoju innowacyjnoœci w kraju.
Doœwiadczenia pañstw, które implementowa³y
ju¿ przepisy Unii dotycz¹ce repozytoriów
pokazuj¹, ¿e do najbardziej przydatnych,
i przez to udostêpnianych w pierwszej
kolejnoœci, nale¿¹: geodane, dane
demograficzne, wyniki wyborów, dane
o produkcji i zu¿yciu energii, dane bud¿etowe
i podatkowe. Przepisy wprowadzaj¹ce centralne
repozytorium wejd¹ jednak w ¿ycie dopiero
pod koniec 2012 roku.
3. Je¿eli informacja nie jest opublikowana
w repozytorium ani w BIP, ka¿dy zainteresowany
otrzymaniem informacji publicznej w celu jej
ponownego wykorzystywania bêdzie musia³
z³o¿yæ stosowny wniosek.
Jak napisaæ wniosek?
Wniosek bêdzie sk³adany na wzorze okreœlonym
w przepisach wykonawczych. Podmiot udzielaj¹cy
informacji publicznej (np. urz¹d miasta, s¹d,
oddzia³ ZUS, NFZ) bêdzie mia³ 20 dni na
rozpatrzenie wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych
termin ten mo¿e ulec przed³u¿eniu o kolejnych
20 dni. Podmiot rozpatruj¹cy wniosek mo¿e
udostêpniæ informacjê do jej bezwarunkowego
wykorzystania lub na³o¿yæ na wnioskodawcê
okreœlone warunki, np. obowi¹zek wskazania
Ÿród³a informacji publicznej, czy zakaz
dokonywania zmian jej treœci.
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Udostêpnienie informacji do ponownego
wykorzystania mo¿e podlegaæ op³acie. Op³ata
powinna byæ adekwatna do kosztów poniesionych
na przekazanie informacji w okreœlonej formie,
a tak¿e uwzglêdniaæ komercyjny lub niekomercyjny
cel ponownego wykorzystywania informacji.
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Co robiæ w przypadku odmowy?
W przypadku, gdy wnioskodawca nie bêdzie
zadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku,
Ustawa przyznaje mu prawo do skar¿enia
nie tylko odmowy przekazania informacji
publicznej do ponownego wykorzystywania,
ale tak¿e zaoferowanych warunków
wykorzystywania, które jego zdaniem naruszaj¹
Ustawê (np. zbyt wysoka op³ata). Odwo³anie
wnosi siê w ci¹gu 14 dni od otrzymania decyzji
do organu wy¿szego stopnia, za poœrednictwem
organu, który decyzjê wyda³.
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