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POWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej  

z dnia 10 kwietnia 2015 roku (skierowanego drogą elektroniczną) dotyczącego udostępnienia  

protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za okres 2004-

2015, w formacie plików PDF, powiadamiam, że termin udostępnienia informacji publicznej 

zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania  dokumentów 

zawierających około 2500 stron i zarchiwizowanych w różnych miejscach i formach. 

Jednocześnie w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) powiadamiam, że w wyniku 

udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, związane ze sposobem udostępnienia oraz 

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości: 1.030,00 

zł. (słownie: jeden tysiąc trzydzieści  złotych).  

Opłatę proszę wnieść na konto bankowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań : 

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

tytułem: informacja publiczna. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 powołanej wyżej ustawy w terminie 14 dni od daty  otrzymania 

niniejszego powiadomienia może Pan dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy 

udostępnienia informacji albo wniosek wycofać. Brak powiadomienia o wycofaniu wniosku bądź 

brak dokonania zmiany w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego powiadomienia o wysokości opłaty, skutkuje 

udostępnieniem informacji zgodnie z przesłanym wnioskiem.  

Niewniesienie opłaty skutkuje wszczęciem  postępowania w trybie egzekucji administracyjnej 

 

 

Z poważaniem 

 

Pełnomocnik Rektora ds. informacji publicznej  

dr Aleksandra Bocheńska  

 


