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Oferta
Informacja publiczna - trudności interpretacyjne, wątpliwości, kontrowersje -
czego nie dopowiedział ustawodawca, a z czym muszą się mierzyć instytucje
obowiązane

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu  stosowania przepisów ustawy o
dostępie do informacji publicznej w praktyce, kwalifikowania wniosków i
bezpiecznego udostępniania informacji.
Zaznajomienie uczestników z orzecznictwem sądów administracyjnych w
sprawach o interpretację treści zawartych w ustawie o dostępie do informacji
publicznej.
Wyjaśnienie problematycznych zagadnień związanych z praktycznym
stosowaniem przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych
Forma szkolenia: online - prezentacja i studium przypadków
Cena szkolenia*:             

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  450,00 zł netto/za osobę
  430,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji
  390,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji               

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz.1476) szkolenia
finansowane  w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

CELE SZKOLENIA
Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.
Wzrost świadomości na temat stosowania przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej w praktyce.
Znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczeń dostępu do informacji
publicznej ze względu na ochronę prywatności.



Aneta Jabłońska
Starszy Specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. +48 61 861 24 46
kom. +48 695 386 963
e-mail: aneta.jablonska@ppbw.pl

KONTAKT  

Ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej w obszarze etyki, nadużyć w
miejscu pracy oraz dostępu do informacji publicznej. Wieloletni pracownik administracji
podatkowo-skarbowej, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w latach
2014-2016. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia podatkowe na SGH w Warszawie i
podyplomowe studia w obszarze Public Relations na UAM w Poznaniu.

TRENER

Oferta
Informacja publiczna - trudności interpretacyjne, wątpliwości, kontrowersje -
czego nie dopowiedział ustawodawca, a z czym muszą się mierzyć instytucje
obowiązane

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 




