
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej 

 

Znowelizowana ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wprowadza możliwość ponownego wykorzystania 

takich informacji (Rozdział 2a).  

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych 

do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, 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. 

 

Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania następuje: 

1. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi (http://www.cem.edu.pl:8080/bip/), 

2. na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 

(http://cem.edu.pl), 

3. na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. 

 

Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach, o których mowa w pkt. 1 i 2, 

jest  bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie 

je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja 

publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu 

przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać). 

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej na stronach, o których mowa w pkt. 1 i 2 

nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te 

informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do: 

1. poinformowania o źródle, z którego pochodzi informacja tj. należy podać pełną nazwę 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz adres strony internetowej, z której 

pochodzą informacje;  

2. podania daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi; 

3. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, czyli 

pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana ani pod względem 

treści ani formy; 

4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część 

większej całości, zamieszczenia jej w tekście w formie cytatu, z przypisem 

informującym o źródle pochodzenia; 

5. informowania Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi o przetworzeniu informacji 

ponownie wykorzystywanej (czy informacja jest wykorzystywania w całości, czy w 

częściach - jeśli tak, to w których). 

 



Jeżeli informacje publiczne nie zostały udostępnione na stronach, o których mowa w 

pkt. 1 i 2 lub mają być wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji 

określone wówczas przekazywane są one na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego 

wykorzystywania będącej w posiadaniu Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi składa 

się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).  

 

Wzór wniosku do pobrania. 

 

W takim wypadku warunki udostępniania informacji publicznej w celu ich ponownego 

wykorzystywania określone zostaną odrębnie dla poszczególnych wniosków.  

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się nie później niż w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych okres ten 

może ulec wydłużeniu o kolejne 20 dni (art. 23g ust. 5 ustawy). 

Według art. 23f ust. 2 ustawy, podmioty zobowiązane nie są obowiązane do 

opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego 

wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność 

podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. 

Zgodnie z art. 23g ust. 8 ustawy, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi odmawia 

ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy: 

1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 

ustawy, lub w przepisach odrębnych ustaw, 

2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności 

intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim, w szczególności autorów zadań i 

testów wykorzystywanych na potrzeby egzaminów organizowanych przez Centrum 

Egzaminów Medycznych w Łodzi.  

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać 

nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego 

wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki 

związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej: 

1. koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji, 

2. koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji, 

3. koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji. 

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu 

naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Centrum 

Egzaminów Medycznych w Łodzi w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 



Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego 

wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej oraz o wysokości opłat 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. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera 

wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, 

albo licencjodawcy, od którego Centrum Egzaminów Medycznych uzyskało dany 

utwór. 

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), z tym że: 

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

otrzymania skargi, 

2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  nie ponosi odpowiedzialności za efekty i 

rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej, a także za dalsze 

udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem 

przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo 

chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.), a także za informacje pozyskane w sposób 

inny niż na ww. zasadach, a w szczególności z pominięciem procedury wnioskowej. 

 

 

 

 


