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Informacja publiczna przetworzona - na czym 
polega, przegląd orzecznictwa, wzory pism, 

schemat postępowania 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  11 września 2020 r. 09:00-12:00 

 

CENA:    280 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY: 

- autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory 

pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r. 

- prowadzi stronę jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego, 

- bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń 

z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych) 

- od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej 

w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego w Warszawie, 

- autor monografii habilotacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce 

jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r. 

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

terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez 

Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień 

funkcjonowania samorządu terytorialnego 

- autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 

r. 

- autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r. 

- członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie 

ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców. 

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

- członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008. 

PROGRAM: 

W trakcie szkolenia zostaną omówione wszystkie regulacje związane z odmową dostępu do 

informacji publicznej w zakresie tzw. informacji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

- Na czym polega tzw. klasyczna informacja przetworzona? 

- Na czym polega informacja przetworzona rozumiana jako suma działań prostych ? 

- Analiza wyroku T.K. z 18.12.2018 r. (SK 27/14) 
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- Na czym polega przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego? 

- Jakie podmioty są w stanie wykazać, ze działają w celu szczególnej istotności dla interesu 

- publicznego by dokonać na ich wniosek przetworzenia? 

- Na kim ciąży obowiązek wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego? 

- Jaka procedurę należy przeprowadzić przed ewentualnym wydaniem decyzji o odmowie?. 

- Przegląd bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych. 

Omówienie wzorów pism jakie mogą być wykorzystane w procedurze ustalenia istnienia przesłanki 

szczególnej istotności dla interesu publicznego by dokonać przetworzenia. Zachęcamy do 

przesyłania zapytań przed szkoleniem bezpośrednio do prowadzącego dr. Piotra Sitniewskiego na 

adres email: jawnosc.pl@gmail.com 

 

- Każdy zapisany uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość gdzie może pobrać całość 

materiałów, wraz z obszernym dostępem do analiz, opinii, i prezentacji. 

- Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia, będzie mógł wysłać emailem zapytanie odnośnie 

konkretnej sprawy do prowadzącego szkolenie. 
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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:  

5 700 82 700 
Katarzyna Ostrowiecka 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
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: 280 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
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 

         


