
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

„Petycje 

i dostęp do informacji publicznej” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, 22 czerwca 2017 r. 

 



 

 

ZAPROSZENIE 

Powiat Polkowicki i Związek Powiatów Polskich 

zapraszają na szkolenie zatytułowane 

 

„Petycje i dostęp do informacji publicznej” 

 

które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku 

w sali A323 Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Skalników 6b 

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od przeszło 15 lat, pomimo to 

jej stosowanie wciąż budzi w praktyce problemy. Wątpliwości budzą w szczególności 

takie zagadnienia jak kwalifikacja danej informacji jako informacji publicznej, 

obowiązek udostępniania informacji publicznej przetworzonej, ograniczenie prawa do 

informacji ze względu na ochronę prawa do prywatności czy udostępnianie informacji 

na podstawie przepisów szczególnych.  

Kolejną instytucją, która zyskuje coraz większą popularność wśród obywateli jest 

prawo składania petycji. Po blisko dwóch latach obowiązywania ustawy o petycjach 

można wyciągnąć wnioski w jaki sposób ta stosunkowo nowa regulacja funkcjonuje 

w praktyce.  

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników samorzą-

dowych, organizujemy szkolenie dedykowane wskazanym zagadnieniom. Podczas 

warsztatu, ekspert ZPP omówi wskazane regulacje, bieżące orzecznictwo sądowe 

oraz stanowisko doktryny.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach 

powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego 

się na stronie: http://rejestracja.zpp.pl/ 

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 czerwca br. 

Serdecznie zapraszamy 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

/-/ Ludwik Węgrzyn 

 

Starosta Polkowicki 

Wiceprezes Zarządu ZPP 

/-/ Marek Tramś 

  
 

 

http://rejestracja.zpp.pl/


 

 

 

WARSZTATY 

SZKOLENIOWE 

 

 

Petycje 

i dostęp 

do informacji 

publicznej 

 

 

 

 

 

Polkowice  
 

22 czerwca 2017 

 

PROGRAM 

 
 

9.00 - 9.10 Powitanie uczestników 
Marek Tramś, 

Starosta Polkowicki, Wiceprezes Zarządu ZPP 
 

9.10 - 10.00  Sesja tematyczna I 
Kwalifikacja informacji jako informacji 
publicznej oraz informacji publicznej 
przetworzonej 

 
10.00-11.00  Sesja tematyczna II 

Obsługa wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej (w tym postępowanie z wnioskami 
złożonymi ustnie, anonimowo, wnioskami 
kwalifikowanymi jako spam). 

 

11.00-11.15  Przerwa kawowa 

 

11.15-12.15  Sesja tematyczna III 
Ustawowe ograniczenia prawa do informacji 
publicznej 

 

12.15-13.15  Sesja tematyczna IV 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 
a przepisy szczególne regulujące tryb udzielania 
informacji o sprawach publicznych 

 

13.15-13.30  Przerwa kawowa 

 

13.30-15.00  Sesja tematyczna V 
Ustawa o petycjach 

 

15.00 Zakończenie warsztatów  

 
 

 

 

 



 

TRENER 

 

Bernadeta Skóbel 

radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktorka internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). 

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie ustroju 

i zadań samorządu terytorialnego. Autorka opinii prawnych i analiz na potrzeby 

procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku 

Powiatów Polskich. 

Uczestnik Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Przedstawiciel ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie 

dotyczącym administracji publicznej. 

Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego. 


