
ZARZĄDZENIE NR 5/2016/2017 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ  

W ZACZERNIU 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 5 i 7 

ustawy z dnia 12 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 4 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1764)  

 

zarządza, co następuje 

 

§ 1 Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu zapewnia każdej osobie prawo dostępu 

do informacji publicznej bez obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego, 

z zastrzeżeniami, o których mowa art. 5 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

§ 2 Wprowadza się do stosowania następujące dokumenty: 

1. Regulamin udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej w BIP – 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

§ 3 Zobowiązuje się pracowników Zespołu Szkół uczestniczących w procesie 

udostępniania informacji publicznej do opracowywania i udostępniania informacji 

publicznej w sposób zgody z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

oraz z dokumentami określonymi w § 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 4 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2016/2017 Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu w sprawie 

określenia zasad udostępniania informacji publicznej na 

wniosek z dnia 26.04.2017 r. 

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej w BIP  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i tryb udostępniania informacji publicznej niezamieszczonej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. 

2. Zespół Szkół zapewnia każdej osobie prawo dostępu do informacji publicznej 

niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu bez obowiązku wykazania 

interesu prawnego lub faktycznego, z zastrzeżeniami, o których mowa art. 5 oraz art. 3 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

tj. ze względu na: 

2.1. ochronę informacji niejawnych; 

2.2. ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych; 

2.3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, gdzie 

ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 

mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia 

i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca 

rezygnują z przysługującego im prawa. 

3. Informacja publiczna będąca w posiadaniu Zespołu, która nie została upubliczniona 

w Biuletynie Informacji Publicznej lub w innej formie, jest udostępniana na wniosek. 

4. Udostępnienie następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki 

techniczne, którymi dysponuje Zespół, nie umożliwiają udostępnienia informacji 

w sposób i w formie określonej we wniosku. 

 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1. BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej 

Zespołu; 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 

w Zaczerniu; 

3. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 18.1.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 

(Dz.U. Nr 10, poz. 68); 

4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764); 

5. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. 



§ 3 

Składanie wniosku 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej niezamieszczonej w BIP:  

1. może być złożony do Zespołu w formie: 

1.1. pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – na 

adres: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 249A; 

1.2. elektronicznej na adres: zaczerniegimn@wp.pl; 

1.3. ustnej – ale wymaga udokumentowania przez pracownika Zespołu 

przyjmującego wniosek; 

2. nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej 

– wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji 

przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego; 

3. winien zawierać określenie: 

3.1. przedmiotu wniosku; 

3.2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej; 

3.3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji 

publicznej w sposób i w formie wskazanych we wniosku. 

 

§ 4 

Opłaty 

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Zespół ma ponieść 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Zespół może 

pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

2. Zespół w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości 

opłaty. 

 

§ 5 

Sposób załatwienia sprawy 

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany 

w następujący sposób: 

1.1. udostępnienie informacji publicznej w formie i w sposób określony we wniosku; 

1.2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej; 

1.3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji 

publicznej.  

2. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 

14 dni od daty złożenia wniosku. 

2.1. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 

14 dni od daty złożenia wniosku, Zespół powiadamia wnioskodawcę w terminie 

14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim 

informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 

2 miesiące od daty wpływu wniosku do Zespołu. 

3. Zespół zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy wnioskowana informacja jest 

przedmiotem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli nie, to powiadomienie 

o tym fakcie zostanie przekazane wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie 

określonych we wniosku, Zespół powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 
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braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, 

w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. 

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży 

wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych 

w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.  

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania 

o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji z uwzględnieniem 

postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

6. Projekt decyzji przygotowuje wyznaczony pracownik merytoryczny. Projekt decyzji jest 

parafowany przez pracownika, który go przygotował oraz opiniowany przez osobę 

odpowiedzialną za obsługę prawną jednostki i przekazywany do akceptacji i podpisu 

Dyrektora Zespołu. Projekt decyzji zawiera: 

6.1. oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy 

prawnej, 

6.2. rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i pouczenie czy i w jakim trybie służy od 

niej odwołanie, 

6.3. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do 

wydawania decyzji. 

7. Projekt decyzji przygotowywany jest w 2 egzemplarzach. Decyzja wysyłana jest do 

wnioskodawcy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, drugi egzemplarz 

z parafką osoby przygotowującej pozostaje w aktach sprawy. 

 

§ 6 

Tryb odwoławczy 

1. Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej 

rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia: 

1.1. na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów 

związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 

informacji publicznej oraz ustalający jej wysokość przysługuje skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, którą należy poprzedzić 

wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa; 

1.2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji 

o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się 

przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji 

o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji 

o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem 

Zespołu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

2. W przypadku bezczynności Zespołu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Zespołu, którego bezczynność jest 

przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest 

ograniczone terminem. 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania 

informacji publicznej niezamieszczonej w BIP:  

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

Wnioskodawca: 
 
.........................................................  
 
.........................................................  
 
.........................................................  
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres,  
telefon, ew. adres e-mail*)  

 

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu 
Zaczernie 249A 
36-062 Zaczernie 

 

Wniosek** o udostępnienie informacji publicznej  
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.), wnoszę o udzielenie informacji 
dotyczącej:  

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

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

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

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

....................................................................................................................................................  
 
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, wnoszę o udostępnienie 
powyższych informacji w następującej formie: (proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem) 
 

1 � dostęp do przeglądania informacji w Zespole  
2 � kserokopia  
3 � wydruk  
4 � pliki komputerowe przesłane za pomocą poczty elektronicznej  
5 � pliki komputerowe na płycie CD  

 
 
 
 
Zaczernie, dnia ……………………………                                 …………….. ………………………………………….  

(podpis wnioskodawcy)  

 
* Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla 

ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.  
** Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego 

wzoru.  
 

 


