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Piotr Sitniewski 

Piotr Sitniewski – doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki z zakresu ustroju 
samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, rozwiązań prawnych o charakte-
rze antykorupcyjnym; prowadzi szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej 
skierowane m.in. do członków korpusu Służby Cywilnej; były członek pozaetatowy 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Nauk Spo-
łecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008–2012), obecnie ekspert PKA; 
autor wielu publikacji z dziedziny jawności życia publicznego, w tym komentarza do usta-
wy o dostępie do informacji publicznej.

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących 
realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. 
Poruszone tematy są odzwierciedleniem praktycznych problemów sygnalizowanych 
w trakcie licznych szkoleń prowadzonych przez autora oraz szeroko odnoszą się do 
orzecznictwa sądów administracyjnych.
W trzecim wydaniu zwrócono szczególną uwagę na najważniejsze orzeczenia sądów 
administracyjnych, jakie zapadły od ostatniego wydania, czyli w latach 2017–2019 r. Po-
nadto publikacja została wzbogacona o nowe wzory pism, dotyczące m.in. odmowy 
udostępnienia informacji publicznej, jak również o nowe pytania, związane m.in. z pro-
wadzeniem strony BIP. 
Autor wyjaśnia, co stanowi informację publiczną, a ponadto omawia:
– zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej,
– formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
– sposób i formę udostępnienia informacji publicznej, 
– tryby udzielenia informacji publicznej,
– zasady udzielania odpowiedzi na wniosek,
– zagadnienia opłat i kosztów.
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które są zobowiązane do stosowania ustawy 
o dostępie do informacji publicznej i – w tym zakresie – do udzielania informacji pu-
blicznych będących w ich posiadaniu. Będzie przydatna w szczególności pracownikom 
urzędów administracji publicznej, administracji sądów, administratorom Biuletynu 
Informacji Publicznej, radcom prawnym, adwokatom oraz sędziom sądów powszechnych 
i administracyjnych.
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