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Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.),
każdemu obywatelowi przysługuje prawo do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy. Na prawo dostępu do
informacji publicznej składają się uprawnienia do:

uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu publicznego,

wglądu do dokumentów urzędowych,

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

Udostępnianie informacji  publicznej,  znajdującej  się  w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy następuje w
drodze:

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl,

wywieszenia na tablicach ogłoszeniowych Urzędu,

udzielenia na wniosek zainteresowanego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez
pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie
powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie
dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki
techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w
formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca
zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o
sposobie 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.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych
kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w
formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej
sytuacji  wnioskodawca  w  terminie  14  dni  od  dnia  złożenia  wniosku  zostanie  powiadomiony  o  wysokości  opłaty.
Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że
wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa
wniosek.



 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji następują w
formie decyzji administracyjnej.
Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły
stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których
dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie
udostępnienia informacji.
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