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Pismo Okólne Nr 9/2002 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
       z dnia 7 czerwca 2002 r. 

 
 

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 Informuję, że  w  związku  z  wejściem  w  życie  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Uniwersytet Wrocławski ma 
obowiązek udostępniać dane dotyczące działalności Uniwersytetu, z wyłączeniem informacji 
wskazanych w wymienionej ustawie lub innych aktach prawnych. 
 
 Jednostki  organizacyjne  i  komórki  administracyjne  rejestrują  otrzymane wnioski o 
udostępnienie informacji publicznej oraz przekazują do :  
 1/ Rektora lub Prorektorów - zgodnie z właściwością merytoryczną ustaloną w za- 

rządzeniu  Nr  8/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 1999 
r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustala-
jącym zakresy działania Prorektorów (z późniejszymi zmianami), 

 2/ Dyrektora Administracyjnego - w zakresie : 
- inwestycji,  remontów, modernizacji, robót  budowlanych  oraz  infrastruktury 

   lokalowej i technicznej Uniwersytetu, 
- bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  przeciwpożarowej wszystkich 

   obiektów uniwersyteckich, 
- ochrony i zabezpieczenia mienia Uniwersytetu, 
- gospodarki zasobami materiałowymi Uniwersytetu, 

celem udzielenia odpowiedzi. 
 
 Odpowiedź winna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 
czternastu dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji w tym terminie jest 
niemożliwe,  należy  zawiadomić  wnioskodawcę  podając  powody opóźnienia oraz termin, 
w jakim nastąpi jej udzielenie, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku. 
 W przypadku, gdy sposób i forma udostępnienia informacji nie jest możliwa do reali-
zacji należy powiadomić o tym wnioskodawcę. Jeżeli w terminie czternastu dni od powiado-
mienia wnioskodawca nie poda innego sposobu lub formy udostępnienia informacji – postę-
powanie umarza się.  
 Warunkiem udostępniania danych, które wymagają przetworzenia jest zobowiązanie 
wnioskodawcy do pokrycia kosztów jego wykonania. 
 Uniwersytet Wrocławski, w odpowiedzi  na  wnioski, udziela  informacji publicznej, o 
ile nie pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami § 3 zarządzenia Nr 25/2002 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jawność finansów publicznych realizowana jest przede 
wszystkim przez podawanie do wiadomości : 
 1/ kwot dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
 2/ zbiorczych danych zawartych w : 

- planach rzeczowo-finansowych Uniwersytetu, 
- sprawozdaniach finansowych Uniwersytetu, 
- okresowych sprawozdaniach statystycznych kierowanych  do jednostek central- 

   nych. 
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  Odmowa  udzielenia  informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następuje 
w drodze decyzji Rektora lub osób przez niego upoważnionych. 
 Ewidencję wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzą sekretariaty 
osób wymienionych w pkt 1 i 2 według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego pisma 
okólnego. 
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                Załącznik 
                do pisma okólnego Nr 9/2002 
                z dnia 7 czerwca 2002 r. 
 
 

EWIDENCJA  WNIOSKÓW  
O  UDOSTĘPNIENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ 

 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 

Od kogo 
Sprawa 
dotyczy 

Sposób  załatwienia 
sprawy 

Termin 
załatwienia 

sprawy 
      

   
 


