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Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 lipca 2017 r. 

 

Szanowni Państwo, 

w Ministerstwie Cyfryzacji nie były realizowane analizy dotyczące umieszczenia kodu SSDIP 

na GitHub’ie. Dziękuję za zwrócenie uwagi na to zagadnienie – przeanalizujemy proponowa-

ne przez Państwa rozwiązanie. 

 

W zakresie ponownego wykorzystywania kodów źródłowych informuje, że o zakwalifikowa-

niu określonej informacji, jako podlegającej udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o 

ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego1 decyduje kryterium rzeczowe, 

tj. treść i charakter informacji. Jeżeli informacja nie zawiera treści o sprawach publicznych, to 

jako pozbawiona tego charakteru nie może podlegać ponownemu wykorzystaniu na podsta-

wie przepisów u.p.w. W ocenie MC kod źródłowy nie stanowi informacji o sprawach publicz-

nych, a jedynie jest narzędziem wykorzystywanym w programach komputerowych. Stanowi-

sko to znajduje potwierdzenie w doktrynie, jak również ostatnio zostało uznane za zasadne 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie2.  

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że przepisy u.p.w. dokonują wdrożenia postanowień dyrek-

tywy 2003/98/WE3, która w motywie 9 stanowi, że definicja „dokumentu” nie ma na celu 

objęcia nią programów komputerowych. Tym samym program komputerowy, jak i jego kod 

                                                 
1 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. poz. 
352) (zwanej dalej: u.p.w.) 
2 w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r. sygn. II Sa/Wa 2096/16 (wyrok nieprawomocny). 
3 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego  (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 
2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. UE L 175/1) 

https://github.com/Ministerstwo-Cyfryzacji
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źródłowy nie wchodzą w zakres pojęcia informacji sektora publicznego4 i nie podlega po-

nownemu wykorzystywaniu.  

 
Z poważaniem, 

Dominika Waligórska 

Dyrektor Biura Ministra 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

                                                 
4 która opiera się na definicji dokumentu, o którym mowa w art. 2 pkt 3 wspomnianej dyrektywy 


