
BIP - Główny Urząd Miar
https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/ponowne-wykorzystywanie/789,Ponowne-wykorzystywanie-informacji
-publicznych.html
2023-05-19, 19:44

Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznych

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego
wykorzystywania informacji publicznej – w przypadku informacji udostępnianych
przez Główny Urząd Miar są one następujące:

informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania1.
poprzez podanie pełnej nazwy Główny Urząd Miar;

należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;2.

pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;3.

jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić4.
część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem
informującym o źródle pochodzenia.

Główny Urząd Miar nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji powstałej w
wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

W przypadku przekazywania żądanych informacji na wniosek, mogą zostać określone
dodatkowe warunki, m.in. związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia
informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych
we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli
spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających
proste czynności”.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w
sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od
dnia złożenia wniosku.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o



warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne
wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być
złożony w postaci papierowej na adres Głównego Urzędu Miar (ul. Elektoralna 2,
00-139 Warszawa), albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej
(gum@gov.pl).
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