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Wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udzielenie mi informacji 
dotyczącej: 
             
     Wykaz stanowisk pracy pracowników ZUS w Oddziale ZUS w 
Częstochowie, na których zatrudnieni pracownicy ZUS byli kierowani na 
badania do lekarza psychiatry w latach 2009-2011    
          
Pojęcie „osoby zatrudnione” należy rozumieć szeroko, obejmując nim wszystkie osoby  
(pracowników i funkcjonariuszy), bez wzgledu na sposób nawiązania stosunku pracy. W myśl 
art 2 ust 2 pkt 43 ustawy o promocji zatrudnieia i instytucjach rynku pracy z dnia  20 kwietnia 
2004 r. ilekroć w ustawie mowa jest o zatrudnieniu – oznacza to wykonywanie pracy na 
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 
 

Stanowisko pracy –  to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury 
organizacyjnej każdej organizacji, który posiada zakres własnych obowiązków oraz 
kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych mu przez organizację  

 
 
Wniosek dotyczy informacji publicznej nie przetworzonej (prostej), która 
jest niedostępna w BIP 
 

Brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełna jest uznawana za bezczynność 
organu:  
http://www.psus.info/QuickUserfiles/file/wyrok%20nsa%202.pdf 
 
      Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi 



powyższych informacji w następujący sposób : 
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: pawel@lechowski.com.pl 

 W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926). 
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowa jednostka organizacyjna, należy do 
kręgu podmiotów objętych art. 4 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej.          
       Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy 
informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym.  
Przed wskazaniem innego dysponenta dysponent informacji publicznej podejmuje stosowne 
czynności celem potwierdzenia  możliwości  uzyskania przez  zainteresowanego zapoznania 
się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie 
informacji. 
      Odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie 
informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
                                                                    
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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