
ZARZĄDZENIE Nr 45  
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad współdziałania komórek 
organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie udostępniania 

informacji publicznej na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,  
a także w zakresie współpracy z prasą 

 
Na podstawie § 16 pkt 1, § 26 ust. 2 pkt 17, 18 i 21  Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium 
Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 782 z późn. zm.) oraz art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  
(Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 42 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca  
           2009 r. w sprawie ustalenia zasad współdziałania komórek organizacyjnych Kuratorium   
           Oświaty w Warszawie w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz    
           w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w zakresie współpracy z prasą zmienionym  
           zarządzeniem Nr 106 z dnia 6 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:  
„1a. Ustala się zasady udostępniania dokumentacji kontroli planowych  

                  i doraźnych,  prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego,  
         w Biuletynie Informacji Publicznej w brzmieniu jak w załączniku do    
          niniejszego zarządzenia.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Andrzejowi Kulmatyckiemu  
             Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Informacją.”. 

§ 2. Dyrektorów delegatur, dyrektorów wydziałów oraz inne osoby kierujące komórkami  
       organizacyjnymi w Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązuje się do zapoznania  
       z treścią zarządzenia wszystkich podległych pracowników oraz do zapewniania   
       przestrzegania zasad, o których mowa w § 1. 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty  

    w Warszawie. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Andrzejowi Kulmatyckiemu Dyrektorowi    
       Wydziału Zarządzania Informacją. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

     

Mazowiecki Kurator Oświaty 

-/- 

Dorota Sokołowska 

 
 


