
 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 

 

Nazwa i kod przedmiotu: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. PRAWO I PRAKTYKA 

Semestr i rok akademicki  zimowy 2020/2021 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: 

Zakład  

 

Formy zajęć (liczba godzin) Ćwiczenia (30) 

Tryb / stopień / semestr / ECTS stacjonarne /I stopnia / III sem. / 3 ECTS 

stacjonarne/I stopnia/ VI semestr/ 3 ECTS 

Kierownik przedmiotu: Dr Adriana Bartnik 

Prowadzący zajęcia: Dr Adriana Bartnik 

 

Forma uczestnictwa w zajęciach 

(wymagania dotyczące 

uczestnictwa) 

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Nieobecność student zalicza 

na dyżurze u prowadzącej.  

Zasady usprawiedliwiania 

nieobecności na zajęciach 

Nieobecność student zalicza na dyżurze u prowadzącej. 

Nieobecność nie zwalnia z obowiązku opanowania materiału.  

Sposób bieżącej kontroli 

osiąganych efektów kształcenia 

(w przypadku przedmiotów 

zintegrowanych dla każdej formy 

oddzielnie) 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, tj. udział w formach 

warsztatowych, pracach w podgrupach, opracowywaniu 

zagadnień, referowaniu orzeczeń sądowych, omawianie ustawy, 

sprawozdanie z postępów przeprowadzanego monitoringu, 

pisanie pism procesowych z zakresu DIP. 

Tryb i terminarz  

• zaliczania zajęć, 

• ogłaszania wyników 

zaliczeń, egzaminów, 

prac itd. 

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy na zajęciach. Ogółem można 

uzyskać 100 punktów.  

40 punktów - 1 praca domowa: Raport z monitoringu instytucji – 

praca indywidualna.  

40 punktów praca na zajęciach (aktywność, realizacja zadań 

warsztatowych zespołowych i indywidualnych, analiza 

orzecznictwa – przewidywane jest omawianie przez studenta 2 

orzeczeń NSA miesięcznie) ) Aktywność podczas konwersatoriów 



punktowana jest w pojedynczymi punktami w trakcie 

konwersatorium. 

20 punktów – pisma procesowe z zakresu DIP ( skarga na 

bezczynność)  

Student może otrzymać punkty dodatkowe za potwierdzone 

uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez wydział, 

udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach SOWP oraz o ile 

będzie to możliwe udział w rozprawie sądowej w WSA lub NSA 

dotyczącej DIP. ( W czasie pandemii udział online o ile będą tak 

prowadzone rozprawy).  

Zaliczenie zajęć na podstawie jakości monitoringu, postępów w 

monitoringu, znajomości orzecznictwa z zakresu DiP i 

profesjonalnej skargi z zakresu dip (lub odpowiedzi na skargę).   

Zaliczenie odbywa się na 14 zajęciach.  

Ogłaszanie wyników w formie ustnej. Możliwość poprawy 

proponowanej oceny na 15 zajęciach.  

Zasady poprawiania wyników 

oceny 

Student ma prawo przystąpienia do zaliczenie poprawkowego w 

trakcie 15 zajęć. W przypadku poprawiania oceny pozytywnej 

przystąpienie do poprawy skutkuje zniesieniem oceny wcześniej 

uzyskanej. 

Możliwość korzystania z 

materiałów pomocniczych 

podczas sprawdzianów 

Podczas zaliczenia dopuszcza się korzystanie z materiałów 

pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, 

ustawy, komentarze student może posiadać w dowolnej formie i 

ilości). 

Zasady ustalania oceny łącznej Monitoring 40%oceny, praca na zajęciach 40% oceny, pisma 

procesowe 20% oceny. Analiza orzecznictwa, znajomość ustawy 

jest bezpośrednio związana z monitoringiem i pracą na zajęciach i 

jest podstawą prawidłowego monitoringu i możliwości w 

aktywnym uczestnictwie na zajęciach.  

W ramach weryfikacji monitoringu funkcjonowania ustawy o 

dostępie do informacji publicznej sprawdzana jest poprawność i 

podstawa prawna składania wniosku oraz prowadzenia 

korespondencji z instytucją publiczną. 

W ramach analizy orzecznictwa administracyjnego sprawdzana 

jest znajomość procedury postepowania administracyjnego i 

trybu biegu sprawy sadowej przed WSA i NSA, najczęstsze typy 

skarg związane z funkcjonowaniem ustawy DIP.  

W ramach prac domowych studenci mają zdobyć informacje np. o 

liczbie skazań z art. 23 ustawy DIP,  czym jest informacja publiczna, 

co to jest informacja przetworzona, jakie podmioty są 

zobligowane do udostępniania informacji publicznej, jakie są 

najnowsze badania dotyczące funkcjonowania DIP, najbardziej 



medialne sprawy w związku z DIP, działalność organizacji 

watchodowych ( strażniczych), analizowanie stron internetowych 

poświęconych informacji publicznej, analizy formularzy wniosków 

o udostepnienie informacji publicznej udostępnianych na 

stronach internetowych urzędów.   

Inne zasady 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni  

2. Terminy i miejsca konsultacji – dyżur wtorki 10.00-11.30 TEAMs 

3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady 

Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 
 


