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                     Warszawa, dnia 10 października 2014 roku 

 

 

Sz. P. Katarzyna Batko-Tołuć 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska 

Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa 

 

Szanowna Pani, 

 

w związku z publikacją na Państwa stronie internetowej materiału z dnia 29 września 2014 roku pt. 

„Jedno pytanie na tydzień. Czy rzeczywiście trzeba ograniczać prawo obywateli do informacji 

publicznej?” zwracam się z prośbą udzielenie następujących informacji: 

 

1. Przedstawienia metodologii prowadzonych przez Państwa badań w 2012 i 2013 roku, w tym  

o przedstawienie: 

a.  treści pytań jakie zostały zadane urzędom gminnym i formy w jakiej udzielały 

odpowiedzi, 

b. metody przeprowadzania badań w każdym z trzech momentów czasowych, 

c. zastosowanej definicji nadużywania do informacji publicznej, 

d. celu prowadzenia badania, 

e. uzasadnienia wyboru jednej kategorii podmiotów zobowiązanych do udzielania 

odpowiedzi na zapytania o informacji publicznej, 

f. informacji czy w każdym z trzech momentów badania zapytanie skierowano do 

wszystkich urzędów gminnych. 
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2. Wskazania motywów gromadzenia informacji za 2012 rok w miesiącu listopadzie, a za rok 

2013 w miesiącach luty/marzec 2014. 

3. Wskazania odsetka zwrotów/odpowiedzi w każdym z trzech momentów czasowych 

prowadzenia badania 

 

Wymienione powyżej informacje są istotne dla pracy badawczej podejmowanej w ramach 

zadania 1.08 „Weryfikacja regulacji jawności i ograniczeń jawności publicznych zasobów 

informacyjnych. Racjonalne wykorzystanie interoperacyjności elektronicznych rejestrów 

publicznych i zbiorów pozarejestrowych, informacji o prawie i dostępie do akt” będącego częścią 

projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Wobec 

powyższego proszę o pilne przesłanie wnioskowanych informacji. 

 

Z poważaniem 

 

 


