
Załącznik do Zarządzenia nr 17A/2013 Dyrektora PBW w Bielsku-Białej 
z dnia 04 października  2013 r. w sprawie Zasad Udostępniania Informacji Publicznej  

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Podstawa Prawna: 
-  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198
z późn. 
   zm.):
- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

1. Informacja  publiczna  w Pedagogicznej  Bibliotece  Wojewódzkiej  w Bielsku-Białej  jest  udostępniana
poprzez:
˗ publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  PBW w Bielsku-Białej,
˗ w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony przez wnioskodawcę,
˗ wyłożenie  lub  wywieszenie  w  miejscach  ogólnodostępnych,  bądź  też  poprzez  zainstalowanie  w

takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

2. Nadzór  nad  udostępnianiem  informacji  publicznej  pełni  dyrektor  Pedagogicznej  Biblioteki
Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej.  Osobą  odpowiedzialną  za  udostępnienie  informacji  publicznej  jest
Kierownik Gospodarczy PBW w Bielsku-Białej.

3. Informacja publiczna, która nie została udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej
Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej  jest  udostępniana  na  wniosek.  Wzór  wniosku  określa
załącznik nr 1.

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

5. Wgląd  do  dokumentów  odbywa  się  w  Pedagogicznej  Bibliotece  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej,
w godzinach pracy jednostki, w obecności uprawnionego pracownika.

6. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków. Wzór
rejestru określa załącznik nr 2.

7. Jeżeli w wyniku udostepnienia informacji publicznej na wniosek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bielsku-Białej  ma  ponieś  dodatkowe  koszty  związane  ze  wskazanym  we  wniosku  sposobemćć
udostepnienia  lub  konieczności  przekształcenia  informacji  w  form  wskazaną  we  wniosku,  możeąą ęą
pobra  od wnioskodawcy opłat  w wysokości odpowiadającej tym kosztom – zgodnie z art. 15 ustawy oćć ęą
dostępie do informacji publicznej.

8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
powiadomi  wnioskodawc  o  wysokości  opłaty.  Udostepnienie  informacji  zgodnie  z  wnioskiemęą
następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w
tym terminie  zmiany wniosku w zakresie  sposobu  lub  formy udostepnienia  informacji  albo  wycofa
wniosek.

9. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:
˗ dokumentów niejawnych w rozumieniu  ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji

niejawnych,
˗ dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicę skarbową, bankową i statystyczną,
˗ dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
˗ dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę

przedsiębiorcy,
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˗ akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych  - z wyjątkiem płac
osób zajmujących funkcje publiczne,

˗ dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.


