
                                                                                  Częstochowa , dn. 28,10.2010 r.                  
 
                                                                                   Do:                                                                                                                                                  
                                                                     Naczelnik Urzędu Celnego  
                                                                     w Częstochowie 
                                                                     Referat Akcyzy i Gier                     
 

(dokładne oznaczenie organu, 
do którego skierowany jest wniosek) 

 
                                                                                            Paweł Lechowski  
                                                                
                                                                                            Portal internetowy  
                                                                                             „PSUS.INFO” 
                                                                                            ul. Srednia 11 
                                                                                           42-221 Częstochowa 
                                                                                            nr 574 w rejestrze dzienników  
                                                                                             i czasopism   

pawel@lechowski.com.pl 

Wnioskodawca: 

(imię i nazwisko / nazwa firmy, 
adres, telefon, ew. adres e-mail) 

   
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: 

 
Pełnego wykazu stanowisk urzędniczych  osób  wykonujących  w urzędzie  
funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób.  
 

Sprawować funkcję publiczną [w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji] 
będzie tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji 
decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej. Określone zakresy 
kompetencyjne w ramach instytucji publicznych są przypisane najczęściej do 
stanowisk lub funkcji, których sprawowanie wiąŜe się z podejmowaniem działań 
wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub co 
najmniej z projektowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów. W takim 
ujęciu nie budzi wątpliwości, Ŝe poza zakresem pojęcia "sprawowania funkcji 
publicznej" znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym 



pełnione w ramach organów władzy publicznej (czy szerzej instytucji 
publicznych). Zatem osobami wykonującymi funkcje publiczne będą  wszyscy 
zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych {np. kierowcy, 
sprzątaczki}.  

 
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o 

udostępnienie mi 
powyŜszych informacji w następujący sposób:  

 
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: 
pawel@lechowski.com.pl 
      
 W celu umoŜliwienia realizacji niniejszego wniosku wyraŜam 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).   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  moŜliwości  uzyskania przez  
zainteresowanego zapoznania się z jej treścią inaczej niŜ wskutek złoŜenia 
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.                        
                                                                                                                                                                                        

                                                                   Redaktor naczelny  

        

                                                                  portalu „psus.info” 

                                                                  Paweł Lechowski  

. 


