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Ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.,
poz. 352), przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, (użytkowników), informacji sektora
publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego
informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu1.
Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (https://www.gif.gov.pl/bip,
https://www.gif.gov.pl/pl, lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z
2016 r. poz. 34), lub w inny sposób;

Przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.2.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do ponownego
wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem
tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub
przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega
ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest
ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

Wniosek można złożyć:

listownie na adres: GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY, ul. Senatorska 12, 00-082 WARSZAWA, z
dopiskiem „Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”

faksem na numer: (22) 44 10 702

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot
zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim
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rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Środki odwoławcze

Od decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o odmowie przekazania informacji  Wnioskodawca może
złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie
sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem  Głównego Inspektora
Farmaceutycznego - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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