
 

 

 
ŚLĄSKIE FORUM PRAWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  

Z UWZGLĘDNIENIEM BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
 

INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Podczas zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania 
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, 
a także o informacjach zamieszczanych w BIP.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
 Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. 
 Zdobycie wiedzy praktycznej na temat informacji zamieszczanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem związanym z informacją publiczną oraz 

BIP. 
 Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu zajęcia. 
 Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami zajęć. 
 
PROGRAM: 
1. Zakres informacji publicznej: 

a. Ustalenie, że wnioskowana informacja ma status informacji publicznej. 
b. Ustalenie posiadania danej informacji:  

 informacje publiczne będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych jst, 
 informacje publiczne ,,nie wytworzone” przez dany podmiot. 

c. Ustalenie, że posiadana informacja publiczna podlega udostępnieniu. 
d. Tzw. informacja wewnętrzna/robocza a informacja publiczna. 

2. Kolizja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do innych 
ustaw, na podstawie których można uzyskać informację publiczną. 

3. Rodzaje informacji publicznej: 
a. Prosta. 
b. Przekształcona (w tym tzw. anonimizacja). 
c. Informacja przetworzona: 
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 charakterystyka informacji przetworzonej na tle orzecznictwa sądów 
administracyjnych, 

 problematyka zestawienia wielu informacji prostych w kontekście informacji 
przetworzonej, 

 interes publiczny jako przesłanka uzyskania informacji przetworzonej. 
4. Formy udostępniania informacji publicznej. 
5. Postępowanie w sprawie udzielania informacji na wniosek: 

a. Wymogi formalne wniosku, 
b. Udzielenie informacji we wnioskowanej formie, 
c. Informacja o kosztach udzielenia informacji publicznej. 

6. Ograniczenie prawa do informacji: 
a. Tajemnice ustawowo chronione. 
b. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych. 
c. Problematyka prawa do prywatności funkcjonariusza publicznego/ osoby pełniącej 

funkcje publiczne. 
d. Problematyka tajemnicy przedsiębiorcy. 
e. Decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej: 
 elementy decyzji, 
 stosowanie kpa, 
 wydanie decyzji wnioskodawcy, który nie ma statusu strony w postępowaniu 

administracyjnym. 
7. Kto ma obowiązek prowadzić BIP? 
8. Informacja zamieszczona w BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej. 
9. Publikowanie reklam a BIP. 
10. BIP a inne urzędowe strony www. 
11. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP?  
12. Dyskusja. 

 
ADRESACI:  
Radcy prawni, Osoby odpowiedzialne w danej instytucji za udzielania informacji 
publicznej oraz za umieszczanie informacji w BIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Prawników Samorządowych. Dostęp do informacji publicznej  
z uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, 
III piętro. 

 
20 maja 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki 
470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 
publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka z zachowaniem wymaganych 
standardów spotkań stacjonarnych,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 71 372 41 21 
szkolenia@okst.pl; barbara.tekien@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

C05/ 82640/2022 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub 
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 
Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: …………………………………………………………………………………………………. 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 17 maja 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


