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PROCEDURA
UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W CZELADZI

Ustawa o dostępie do informacji  publicznej  z  dnia 6 września 2001 roku reguluje  zasady
dostępu do informacji publicznej ( Dz.U. 2019, poz. 1429 z późn. zm.)

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.

I. Ograniczenie dostępu

Zgodnie z art.  5 ustawy,  prawo do informacji  publicznej  podlega ograniczeniu  w zakresie  i  na
zasadach  określonych  w przepisach  o  ochronie  informacji  niejawnych  oraz  o  ochronie  innych
tajemni ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej 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 powierzenie i wykonywania funkcji oraz przypadku,
gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

II. Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,

w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2. wglądu do dokumentów urzędowych

(art.  6 ust.  2 ustawy o dostępie  informacji  publicznej  mówi,  ze dokumentem urzędowym w
rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalana i podpisana w dowolnej
formie  przez  funkcjonariusza  publicznego  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Karnego,  w
ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.)

3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów.

III. Formy udostępniania informacji publicznej.

Informacja publiczna może być udostępniana w drodze:
1. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
2. na wniosek zainteresowanego (jeśli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji

Publicznej)
3. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
4. przez zainstalowanie w miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą



informacją 
5. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 
powszechnych wyborów

6. udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, które dokumentują te 
posiedzenia.

IV. Dostęp do informacji

Dostęp  do  informacji  publicznej  jest  bezpłatny.  Jednakże  w  przypadku,  gdy  Kolegium
Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem
udostępnienia  lub  z  koniecznością  przekształcenia  informacji  publicznej,  możne  pobrać  od
wnioskodawcy  opłatę  w  wysokości  odpowiadającej  tym  kosztom.  Przez  koszt  udostępnienia
informacji publicznej rozumie się realnie poniesione koszty materiałowe. Są to wyłącznie koszty
nośnika, na którym udostępniana jest informacja publiczna. Wysokość ewentualnych opłat ustalana
jest indywidualnie w oparciu o żądanie zawarte we wniosku. Przy określaniu kosztów pod uwagę
bierze się rzeczywiste koszty zakupu materiałów np. płyty CD lub koszty związane z materiałami
do wykonania kserokopii. 

W  przypadku  wystąpienia  ewentualnych  kosztów  kwotę  wskazana  w  powiadomieniu  należy
wpłacić na konto 60105012271000002353362946.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w
terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli  informacja publiczna nie  może być  udostępniona w
terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach
opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od
dnia złożenia wniosku

V. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania

Odmowa  udostępnienia  informacji  publicznej  oraz  umorzenie  postępowania  o  udostępnienie
informacji  przez  organ  władzy  publicznej  następują  w  drodze  decyzji.  Decyzja  musi  zawierać
uzasadnienie  odmowie  udostępnienia  informacji,  imiona,  nazwiska  i  funkcje  osób,  które  zajęły
stanowisko  w  toku  postępowania  o  udostępnienie  informacji  oraz  oznaczenie  podmiotów,  ze
względu na których dobra (prawo do prywatności  lub tajemnicę  przedsiębiorstwa art.  5 ust.  2)
wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od  decyzji  odmowy  lub  umorzenia  postępowania  o  udostępnienie  informacji  przysługuje
odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu
na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności
oraz  tajemnicę  inną  niż  państwowa,  służbowa,  skarbowa  lub  statystyczna,  przysługuje  prawo
wniesienie powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.



.......................................... ......................................

.......................................... Miejscowość, data

..........................................
DANE WNIOSKODAWCY

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
41-250 Czeladź
ul. J. Tuwima 14 a

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2019, poz. 1429 z
późn.  zm.)  zwracam  się  z  prośbą  udostępnienie  informacji  publicznej  w   następującym
zakresie:.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI1:

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
 kserokopie
 w formie elektronicznej: CD-ROM/DVD-ROM
 w formie elektronicznej: przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail

……………………………………………………….
 przesłanie informacji pocztą polską na adres: 

....................................................................................................................................................................
 odbiór osobisty  przez wnioskodawcę z siedziby Kolegium. 

Jeżeli w wyniku konieczności udostępnienia informacji publicznej na niniejszy wniosek Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Czeladzi poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,  Kolegium  może pobrać od wnioskodawcy
opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 a, 41-250 Czeladź informuje, że przetwarza
dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych znajduję się na stronie internetowej https://www.kpsscz.pl/index.php.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr  2018, poz. 1000 z poźń. zm.) w celu otrzymania odpowiedzi na niniejszy wniosek.

.................................................

Data i podpis wnioskodawcy

1 Uwagi:
właściwe pola należy zakreślić krzyżykiem


	Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku reguluje zasady dostępu do informacji publicznej ( Dz.U. 2019, poz. 1429 z późn. zm.)

