załącznik Nr

1

_

do zarządzenia Dyrektora Nr,,.,"
z dnia ,...... .,:.,.. ....-...,:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
Specjalnego OśrodkaSzkolno - Wychowawczego w Koszalinie.
§ 1,

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym

regulaminie,

§2.
'1

,

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
'1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informac,ji przetworzonej, w takim
zakresie W jakim jest to istotne dla intere§u publicznego;

2)
3)
4)
5)
6)

informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
informacji o przedmiocie działalnościi kompetencjach organów;
informacji o organach iosobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
informacje o majątku, którym dysponuje jednostka ośWiatowa;
informacje o zasadach i trybie działania organóW.

§3.
1. Nie udziela się dostępu do:

1) inormacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2)
3)
4)
5)
6)

informacji niejawnych;
informacji chronionych ze Względu na tajemnicę jednostki;
informacji zawierających dane osobowe, chyba,że po uprzednim zanonimizowaniu;
informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.
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l

,

§4,
1. Udostępniani6 informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Koszalinie następuie popzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych,

w tym dokumentów ulz ędowych w Biuletynie
lnformacji Publiczne posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Koszalinie j;

2) udostępnianie W formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego Wniosku;
3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pi§emny);
4) wyłożenielub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce
ogłoszeń W holu na partefze.

tj. tablicy

2, lnformacja publiczna, która nie została udostępniona w BlP SOSW jest
udostępniana na WnioSek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr ....l 2Q17

.

§5.
1,

Wnioski o udostępnienie informacjl publicznej mogą być Wnoszone pisemnie, za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej.

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu
Wnioskodawcy, jeżeli nie ma mozliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez
rozpoznania.

? Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestze wniosków
publicznej prowadzonym pzez sekretarza szkoły.

o

udostępnienie informacji

,,

bez zbędnej zwłoki", nie

§6.
1.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznet rozpatruje się
później jednak nlż w terminie '14 dni od dnia jego wpływu.

2.

W pzypadku zgłoszenia ustnego Wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli
nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się
o możliwościzłożeniaprzez niego wniosku pisemnego.

lnformacje udostępniane są W sposób i formie Wskazanej we wnlosku.
4,

Jeżeli informacja publiczna nle może być z pzyczyn technicznych udostępniona
W sposób lub w formie określonych W ust,1, organ W terminie ,l4 dni informuje
Wnioskodawcę o pzyczynach braku możliwościudostępnienia informacji, zgodnie

z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli Wnioskodawca
w terminie 14 dni od dnia otzymania powiadomienia o możliwych sposobach iformach
udostępnienia informacji nie złożypisemnego Wniosku o udostęppnienie informacji
w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie
informacji publicznej umarza się.

z

5, W razie niemożnościzałatwienia wniosku o udostępnienie informacJi publicznej w terminie
14 dni od daty złożeniawniosku, informuje się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach
opóznienia io terminie udostępnienia informacji, nie dłuźszymjednak niż 2 miesiące od
dnia złożeniawniosku,

6, W przypadku, gdy Wnioskodawca zwraca się z Wnioskiem o udostępnienie

informacji
publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy placówka
takich informacji nie posiada, powiadamia się Wnoszącego, iź jego Wnlosek nie znajduje
podstaw w pzepisach prawa, W tym Wypadku nie mają zastosowania przepisy o
odmowie udostępniania informacji, a Więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej,
Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formle korespondencyjnej,

7, odmowa udostępnienia informacji następuje

8,

W

formie decyzji administracyjnej.

Osobie/instutucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu
na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do
prywatności oraz ta,emnicę inną niż państwowa, Służbowa,skarbowa lub statystyczna,
przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu Administracyjnego, właściwegoze
względu na siedzibę placówki,

§7.
Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje
publiczną, z zastżeżeniem§ 8.

o

informację

§8,

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnio§kodawca wymaga
dokonania analiz, zestwień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych
tzn. pżygotowania informacji przetwożonej, ośrodekma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia Wniosku o wykazanie istotnego interesu

publicznego uzasadniającego żądanychinform acji oaz wskazania w termnie 14 dni
w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykozystać żadane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnei
WnioskodaWcę;

istotności dla interesu publicznego, pzedstawionej

pżez

3) w pzypadku braku istnienia pżesłanki ustawowej, odmawia się udostępnienia
informacji w formie decyzji administracyjnej

§9.
Zmiany w Regulaminie Wprowadza się na tych samych zasadach co jego Ustalenie.
§ 10,
Regulamin obowiązuje od dnia
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Dane wnioskodawry

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Dyrektora sosw
z dnia 15 grudnia 2017 r.

lmię i nazwisko:
Adres;

o

WNlosEK
uDosTĘPNlENlE lNFoRMAcJl PUBLlczNEJ

Na podstawie art, 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informac.ii publicznej
z dnia 6
Września2001 r.( Dz. tJ. z20!6 r. poz,7764 ze zm. zwra;am
prośbą
się
z
)
o
udostępnienie informacji W następującym zakresie:

sPosÓB

l

FoRMA UDosTĘPNlENlA lNFoRMAcJl1

kserokopie

Pliki
komputeroWe

(

zakreśllćwłaściwprostokąt )

Ska n

dokumentów

lnne...,..........,..........,....,
Ja kie ?

FoRMA PRZEKAZAN|A lNFoRMAcJl

t]

r

t]

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres.,......,

Przesłanie informacji pocztą na adres.,.

Odbiór osobisty prżeu wniskodawcę,

/ miejscowość, data/

;il;i;;;l;;;;;;;;

1Jednostka zasrzega prawo pobrania
oplaty od informacji, zgodnie ź art. t5 ustawy o dostępie
do informacji

publ jcznej ża Wcześnie,jszym pisemnym
uprżedzeniem
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