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PROCEDURA 

UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 

W  
PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KONIECPOLU 
 
 
 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 5 lipca 2019 r. 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 

tajemnic 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 
 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury) 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. Udostępnienie 

informacji następuje w formie w jakiej został złożony wniosek. 
 

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 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 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. 
 



                 Załącznik nr 1 do Procedury Udostępniania 
                   Informacji Publicznej w PPP-P w Koniecpolu 
 

 

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

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

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

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu 

ul. Chrząstowska 8 

42-230 Koniecpol 

email: pppp_koniecpol@tlen.pl/ tel. (034) 355 16 73 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2019 r. 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 INFORMACJI (*zaznacz jedną, wybraną formę i sposób): 
a)dostęp do przeglądania informacji w siedzibie* 

b)kserokopie* 

c)skan*  
c)w formie elektronicznej* 

 

  
*Przesłanie informacji pocztą polską na adres: 

 

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

 

*Przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: 

 

………………………………………………………………………………………………………………  
*Odbiór osobisty przez wnioskodawcę 

 

 
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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 http://ppppkoniecpol.pl/rodo.  
 
 
 

 

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:  

mailto:pppp_koniecpol@tlen.pl/
http://ppppkoniecpol.pl/rodo

