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Zasady zaliczenia oraz program ćwiczeń z przedmiotu „Informacja publiczna i niejawna” 

Niestacjonarne Studia Administracji 

 

Szanowni Studenci, 

w niniejszym dokumencie znajdziecie szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Informacja 

publiczna i niejawna” opracowany w oparciu o Sylabus zatwierdzony przez Waszego egzaminatora i 

wykładowcę. Ćwiczenia prowadzone na uczelni wyższej mają przede wszystkim na celu przygotowanie 

Was w najszerszym możliwym zakresie do egzaminu końcowego oraz wykonywania zawodu zgodnego 

z kierunkiem studiów. Jednocześnie ćwiczenia te nie przyniosą spodziewanego rezultatu, jeżeli nie 

będziecie się do nich rzetelnie przygotowywać samodzielnie. W związku z tym materiał został 

podzielony na dwie części: 

A. Samodzielna praca studenta. To część materiału, którą musisz poznać i opanować przed 

rozpoczęciem ćwiczeń, tak aby móc wziąć w nich aktywny udział. Rzetelnie przygotowując się 

do ćwiczeń ułatwisz sobie oraz Kolegom i Koleżankom pracę podczas ćwiczeń. Jeśli tego nie 

zrobisz utrudnisz realizację programu, spowolnisz dyskusję i rozwiązywanie zleconych podczas 

ćwiczeń zadań, uniemożliwisz omówienie najciekawszych i najtrudniejszych zagadnień.  

B. Praca na ćwiczeniach. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który 

bieżąco wyświetla się na Twoim koncie USOS (możesz go również zsynchronizować ze swoim 

kalendarzem osobistym, instrukcja znajduje się na stronie internetowej Wydziału). 

Zagadnienia będą omawiane zgodnie z rozpisanym poniżej programem. Podczas ćwiczeń 

możesz korzystać z własnych notatek, materiałów źródłowych, aktów prawnych zarówno w 

wersji tradycyjnej jak i elektronicznej. 

Na zajęciach możesz korzystać z wspomnianych wyżej źródeł. Konieczne jest jednak, abyś 

zapoznał się z nimi przed ich rozpoczęciem, poznał ich treść i systematykę, tak abyś z łatwością 

się po nich poruszał i wyszukiwał informację.  

Do zagadnień, których nie zdążymy omówić na danych zajęciach już nie wrócimy, w związku z tym 

konieczne będzie ich samodzielne opanowanie. 

Twoja aktywność na ćwiczeniach będzie doceniona. Najbardziej aktywne osoby zostaną nagrodzone 

plusami (+). Każdy plus zostanie doliczony do ostatecznej punktacji z zadania końcowego.  

 

 

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

1) Dopuszczalna 1 nieobecność – każde następne opuszczone ćwiczenia należy odrobić na 

konsultacjach w terminie ustalonym wspólnie z prowadzącym zajęcia 

2) Ocena pracy studenta podczas zajęć.  

3) Przygotowanie opinii prawnej/skargi do WSA na podstawie otrzymanego kazusu lub napisanie 

artykułu naukowego objętości pół arkusza wydawniczego na wybrany temat związany z 

przedmiotem. 

Ostateczna decyzja co do wystawionej oceny i rozstrzyganie wątpliwości przysługuje prowadzącej na 

podstawie oceny pracy i nastawienia studenta do przedmiotu w ciągu całego semestru.  



 

 

PROPONOWANA LITERATURA PODSTAWOWA 

Poniżej znajdziesz spis proponowanej literatury podstawowej. Nie musisz kupować wszystkich 

poniższych pozycji. Możesz wybrać te, które są dla Ciebie najbardziej przystępne. 

1.  Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 

2008. 

2. Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014. 

3. Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn informacji publicznej. Informatyzacja 

administracji, Wrocław 2005. 

4. Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002. 

5. Jabłoński M., Udostępnianie informacji w trybie wnioskowym, Wrocław 2009 

 

AKTY PRAWNE 

Podstawowym aktem prawnym niezbędnym w trakcie ćwiczeń będzie Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Ponadto podczas niektórych zajęć konieczne będzie korzystanie również z innych aktów 

prawnych. Pamiętaj, aby zawsze posiadać aktualne teksty ustaw. Znajdziesz je na stronie 

www.isap.sejm.gov.pl oraz www.dziennikiurzedowe.gov.pl. Koniecznie pobieraj teksty ujednolicone, a 

nie jednolite! 

 

RAMOWY PROGRAM ĆWICZEŃ 

1. Tryby dostępu do informacji publicznej 

2. Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej cz. 1  

3. Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej cz. 2 

4. Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego- zakres i charakter 

regulacji 

5. Geneza i zakres informacji niejawnych, ujęcie konstytucyjne i ustawowe rozwinięcie. 

 

KONTAKT  

W razie pytań, wątpliwości bądź problemów z prawem konstytucyjnym lub organizacją ćwiczeń 

zapraszam do kontaktu: 

- w terminie i w godzinach konsultacji (ich aktualny wykaz znajduje się na mojej stronie osobistej) w 

gabinecie 519 w budynku A 

-e-mailem na adres dominika.kuznicka@uwr.edu.pl jedynie za pomocą konta wydziałowego. 

Zastrzegam sobie możliwość nieodpowiadania na anonimowe wiadomości. W sprawach 

organizacyjnych dotyczących całej grupy proszę o kontakt starostę grupy bądź inną wyznaczoną osobę. 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ĆWICZEŃ 
 

Zajęcia nr 1 
Program ćwiczeń: 

1. Organizacja ćwiczeń 

2. Informacja publiczna- zagadnienia wstępne 

3. Dostęp do informacji publicznej w trybie bezwnioskowym 

http://www.isap.sejm.gov.pl/
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/


4. Dostęp do informacji publicznej w trybie wnioskowym 

 
Literatura: 

1. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Czy informacja czyni nasze życie lepszym? Uwagi o 
instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej (w:) A. Wudarski (red.), W 
poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne. Księga Jubileuszowa 
dedykowana Romuladowi Derbisowi, Frankfurt nad Odrą - Częstochowa - Osnabruck 
2014, ss. 859-881 

2. M. Bernaczyk, Słowo wstępne, czyli komu i po co prawo do informacji? (w:) Glosy 
wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji pod redakcją Szymona Osowskiego 
i Bartosza Wilka, Warszawa 2016 – dostęp online 

3. M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, 
Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2008.  

 
Akty prawne: 
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

 
 
 

Zajęcia nr 2 i nr 3 
Program ćwiczeń: 

1. Dostęp do informacji publicznej – kazusy i zadania 

 
 

 
Zajęcia nr 4 

Program ćwiczeń: 
1. Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego- geneza 

2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – zakres regulacji 

3. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego-  charakter regulacji 

 
Literatura: 

1. K. Siewicz – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – artykuł dostępny online 
2. P. Sitniewski, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Komentarz 
3. A. Piskorz-Ryń, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Komentarz 

 
 

 
Zajęcia nr 5 

Program ćwiczeń: 
 

1. Informacja niejawna- pojęcie 

2. Geneza i zakres informacji niejawnych 

3. Ujęcie konstytucyjne Informacji niejawnych 

4. Ustawowe rozwinięcie informacji niejawnych 

 

Literatura zostanie wskazana przez prowadzącego w najbliższym czasie 

http://informacjapubliczna.org/wp-content/uploads/glosy-wybranych-orzeczen.pdf
http://informacjapubliczna.org/analizy/glosy-wybranych-orzeczen-dotyczacych-prawa-informacji/
https://wolnyinternet.panoptykon.org/sites/default/files/krzysztof_siewicz_analiza_0.pdf


 

Akty prawne: 
1. Konstytucja RP 
2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych 

 
 

Kazus 
Stowarzyszenie R. wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta RP o udostępnienie informacji publicznej w 
zakresie: 

1. Ilości ekspertyz, jakie Kancelaria Prezydenta RP zamawiała w zakresie ustaw przedłożonych 
Prezydentowi RP do podpisu w 2015 r. 

2. Autorów przedmiotowych ekspertyz 
3. Udostępnienia treści rzeczonych ekspertyz oraz 
4. Wydatków jakie Kancelaria Prezydenta RP poniosła w związku z zamawianiem powyższych 

ekspertyz. 
 

Prezydent RP odmówił wydania przedmiotowych informacji wskazując, że mają one znamiona 
dokumentów wewnętrznych i nie mają charakteru informacji publicznej. Ponadto Prezydent RP 
wskazał, że podpisywanie ustaw leży w wyłącznej kompetencji Prezydenta RP i nie ma on obowiązku 
wskazywania powodów, jakie leżą za podpisaniem przez niego bądź nie przedłożonych mu do podpisu 
aktów prawnych. Ponadto, wskazano, że udostępnienie informacji na temat autorów żądanych 
ekspertyz narusza prawo tychże autorów do zachowania prywatności i podlega ograniczeniom 
wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ wskazał również, że informacja 
dotycząca wydatków, jakie Kancelaria Prezydenta poniosła w związku z zamawianiem ekspertyz jest 
informacją przetworzoną i nie podlega udostępnieniu na zasadach ogólnych. 
Stowarzyszenie zastanawia się jakie następne kroki prawne może podjąć w tej sprawie. Przygotuj 
opinię prawną bądź skargę do sądu administracyjnego, w której wyrazisz swoje stanowisko co do 
zasadności wniosku Stowarzyszenia, racjonalności działań podjętych przez organ oraz argumentacje 
jaka stoi za działaniem każdej ze stron. 
 
  
 

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcam do kontaktu. 
Pozdrawiam, 

Dominika Kuźnicka 
 


