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PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI WNIOSKÓW  
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
TERMIN SZKOLENIA:  19 listopada 2019 r. 09:30-14:30 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 

(naprzeciwko Dworca Centralnego) 

 

CENA:    505 zł netto (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników rabat: 15 zł/os.) 

Koszt szkolenia zamkniętego w Instytucji już od 130 zł za uczestnika. 

 
PROWADZĄCY: 

- prezes Fundacji JAWNOŚĆ.PL zajmującej się zagadnieniami jawności życia 
publicznego. 

- autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach 

samorządu terytorialnego w Polsce” – rozprawa nagrodzona wyróżnieniem w konkursie 

organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską 

dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego; 

- autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011); 

- autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” 

(WoltersKluwer 2014); 

- wieloletni członek pozaetatowy SKO w Białymstoku; 

- bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 470 

szkoleń z tej tematyki w całej Polsce; 

- Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego.  

 

 

ADRESACI: 
Szkolenie skierowane jest do osób, które od nie dawna zajmują się realizacją wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej, szczególnie do osób nowo zatrudnionych w urzędzie, albo tych, 

które do tej pory nie zajmowały się dostępem do informacji w urzędzie. Szkolenie ma na celu 

przekazanie podstawowych zasad jakimi należy się kierować przy rozpatrywaniu wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej. Omówione zostaną zasady podstawowe, ze wskazaniem 

wzorów pism, jakie mogą być użyte w procesie odpowiadania na wnioski. 
 

PROGRAM: 
1. Na czym polega odformalizowanie postępowania regulowanego przepisami ustawy o 

dostępie do informacji publicznej.  

1.1. W jakiej formie można złożyć wniosek?  

1.2. Na jaki adres email należy wysyłać wnioski? 

1.3. Czy wnioskodawca może być anonimowy?   

1.4. Co zrobić, jeżeli wniosek jest niejasny, nieprecyzyjny?  

1.5. Jakie przepisy k.p.a. i na jakim etapie mają zastosowanie?  

1.6. Otrzymaliśmy wniosek emailem i musimy wydać decyzję, co musimy zrobić by decyzja była 

wydana należycie?  

2. Zasady podstawowe dostępu do informacji.  

2.1. Zasada szybkości postępowania.  

a) Ile mamy czasu na realizację wniosku?  
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b) W jaki sposób liczmy terminy na załatwienie wniosku?  

c) Czy termin ulega zawieszeniu, jeżeli musimy coś wyjaśnić w trakcie postępowania?   

d) Jakie są przyczyny, które upoważniają do przedłużenia terminu.  

e) Jakie są sankcje za przekroczenie terminu na załatwienie sprawy?  

2.2. Pierwszeństwo regulacji szczególnych (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.)  

a) Przykłady regulacji prawnych, które w orzecznictwie sądowym uznane zostały za regulacje 

mające pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej.  

b) Przykłady regulacji prawnych, które w orzecznictwie sądowym uznane zostały za regulacje, 

które powinno się stosować jednocześnie wraz z o dostępie do informacji publicznej.  

2.3. Obowiązek udzielania informacji będącej w posiadaniu podmiotu (art. 4 ust. 3) 

a) Czy mamy obowiązek przekazywania wniosku wedle właściwości?  

b) Jak się zachować, gdy nie posiadamy żądanych informacji  

2.4. Brak obowiązku udostępniania informacji zamieszczonych w BIP.  

3. W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.  

3.1. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.  

3.2. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności przetworzenia 

dla interesu publicznego  

3.3. Decyzja o umorzeniu postępowania (na podstawie art. 14 udip).  

3.4. Odmowa ze względu na ochronę informacji niejawnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Wojciech Mioduszewski 
577 244 311 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział adres e-mail Telefon kontaktowy 

    

    

    

    

    

 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na 3 dni przed szkoleniem prosimy  

o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 505 zł netto  

Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 490 zł / os.  
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 
 

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


