
 

 

 1.Proszę o udzielenie informacji w drodze  poczty elektronicznej (e-mailowej)                                              

w zakresie poniżej złożonych wniosków przez Wasze Stowarzyszenie: 

-kto jest autorem (autorami) składanych wniosków o informację 

- w jakiej formie spotkania tj.  stacjonarnej  (  miejsce ? gdzie?)  czy  elektronicznej  ,  

doszło do opracowania treści poniżej wymienionych wniosków przez osoby je składające   

-  czy z takiego spotkania , niezależnie  od formy ( stacjonarnej lub elektronicznej  )  są  

sporządzane jakieś  protokoły, notatki,  stenogramy . Jeśli tak , to proszę o przesłanie 

skanów tych dokumentów. 

-czy istnieje  korespondencja  e-mailowa ,sms-owa ,pomiędzy osobami uzgadniającymi                                       

( opracowującymi )   treść wniosków .Jeśli tak, to  proszę o przesłanie skanów  tych 

dokumentów. 

 -czy w  korespondencji e-mailowej pomiędzy osobami uzgadniającymi  treść wniosków 

o informacje  w imieniu Stowarzyszenia  jest wyrażona wola i zgoda podania  danych 

osobowych  osób ,widniejących   na wniosku  wysłanym w formie  elektronicznej. 

  

-jeżeli nie zostały sporządzone wyżej wskazane dokumenty, to w jaki inny sposób 

dokumentowane  jest  opracowywanie i kierowanie wniosków o informacje 

- czy osoby opracowujące i wysyłające wnioski o informacje ,otrzymują wynagrodzenia 

za prowadzone sprawy  .Jeśli tak, to z jakich    środków  i   w  jakiej wysokości.  

Wykaz wniosków  

30 października 2015 - Szpital Solec 
Wnosimy o udostępnienie: 

 wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych z lekarzami. lekarkami oraz pielęgniarzami, 

pielęgniarkami w latach 2014 i 2015 w postaci zeskanowanej, 

 pełnej dokumentacji przebiegu i efektów wszystkich kontroli oraz wystąpień, stanowisk, 

wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrole w szpitalu oraz taka samą 

dokumentację w przypadku prowadzonej kontroli wewnętrznej przez sam szpital w postaci 

zeskanowanej za lata 2014 i 2015. 

28 października 2015 - do Wojewodów 
Przekazania informacji, jakie otrzymał w 2015 r. Wojewoda od wójtów gmin na podstawie 

art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (w postaci wypełnionych 

elektronicznych tabel, 2. Informacji przekazanej ministrowi administracji i cyfryzacji do dnia 

15 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim. 

3. Informacji o wysokości zwrotu przekazanego gminom do 31 sierpnia 2015 r., za wydatki 

poniesione z funduszu sołeckiego w 2014 r. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową 



współpracę: Urząd Wojewódzki od 2011 r. rokrocznie przekazywał analogiczne dane Sieci 

Obywatelskiej prowadzącej stronę funduszesoleckie.pl; dane przekazywane były rokrocznie 

w 

formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, identycznej dla każdego województwa obejmującej 

kolumny: Gmina, Typ gminy, Kwota wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżetach 

gmin na  

rok 2013, Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (zgodnie z 

wnioskiem), Kb danej gminy (iloraz wykonanych w 2012 r. dochodów bieżących oraz liczby 

mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.), Kb/Kbk, Wysokość zwrotu 

wydatków (%), Kwota dotacji na zwrot części wykonanych wydatków (w podziale na zadania 

majątkowe i bieżące).  

26 października 2015 - Sąd Rejonowy w Pszczynie 
Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnosimy o udostępnienie: 

1. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i 

w 2015 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku z postępowaniami, które zostały 

wszczęte przed nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadzoną ustawą 

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 

września 2011 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 1195),a dotyczyły przesłanek odmowy udostępnienia 

informacji publicznej w uchylonym w/w zmianami art. 22 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, 

2. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i 

w 2015 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku z postępowaniami dotyczącymi 

postępowań z powództwa o zapłatę, której podstawą do wyliczenia stanowi art. 15 ust. 1 i 2 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

3. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i 

w 2015 r.do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku postępowaniami dotyczącymi 

przestępstwa wskazanego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

22 października 2015 - Urząd m. st. Warszawy 
Na postawie art. 61 Konstytucji RP, prosimy o skany wszystkich pism skierowanych do 

Krajowego Rejestru Sądowego, w których m. st. Warszawa jako organ nadzoru neguje 

możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenia. Interesujący nas 

okres to lata 2014 i 2015. 

18 października - Izba Celna w Warszawie 
Skan decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 25 września 2015 r. nr 440000 

IAGW.8703.126.2015.JR.4964 wydanej w sprawie organizacji loterii paragonowej 

prezentowanej przez Ministra Finansów  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-

finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwofinansow2// 

asset_publisher/M1vU/content/wezudzialwnarodowejloteriiparagonowej;jsessionid= 

7966ACC6DC6276FD9C6295ECADDBFA5F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%

2Fministerstwofinansow%3Bjsessionid%3D7966ACC6DC6276FD9C6295ECADDBFA5F%

3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ 

qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_co

l_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_. 

2. Wskazanie daty doręczenia powyższej decyzji oraz wskazanie w jaki sposób została 

doręczona (drogą pocztową, drogą elektroniczną, została odebrana w siedzibie Izby Celnej). 

3. Wniosku organizatora powyższej loterii paragonowej (dane prywatne osób fizycznych jeśli 

takie są, prosimy zasłonić).  



4. Czy wpłynęło odwołanie od tej decyzji? Jeśli tak to kiedy zostało złożone i kiedy zostało 

doręczone organowi wydającemu powyższą decyzję? 

5. Umowy między Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Ministerstwem Finansów 

w sprawie tej loterii paragonowej. 

13 października 2015 - Telewizja Polska 

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP zwracamy się z wnioskiem o informację: 

1. Czy w Telewizji Polskiej przygotowano wewnętrzne procedury określające jak personel 

spółki winien dbać o równomierne i bezstronne przekazywanie informacji o Komitetach 

Wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych? 

np. czy określono co dzieje się z zaproszeniami na konferencje prasowe i konwencje, kto 

podejmuje decyzje finansowe o zaangażowaniu sprzętu personelu do nagrań, jak zliczany jest 

czas poświęcony poszczególnym Komitetom, co należy robić w razie naturalnej przewagi 

komitetów partii będących w parlamencie, jak należy ustalać plany z Komitetami itp.Prosimy 

o skany wszystkich dokumentów regulujących te kwestie 

2 Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną/osoby odpowiedzialne za dopełnienie tych 

procedur? Prosimy o zakres obowiązków tej osoby/tych osób lub ich nominacje (umowy) 

regulujące te kwestie. 

3. Kto podejmuje decyzje o tym jakie materiały ukażą się w serwisach informacyjnych TVP. 

Prosimy o podanie nazwisk i funkcji. 

2 października 2015 roku: do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

- czy w ramach prowadzonych czynności ABW korzysta z danych z systemu ARTR,  

 jeżeli ABW korzysta to kto obsługuje ten system,  

 czy ABW korzysta z usług firmy zewnętrznej do obsługi tego systemu,  

 w ilu miastach i punktach w Polsce funkcjonuje ten system oraz czy wszędzie ABW ma do 

niego dostęp,   jak długo przechowywane są dane z tego systemu. 

 

 

 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Cyfryzacji 

Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 2. Księgi 

wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 3. rejestru umów za 

okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Finansów 

Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 



2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Gospodarki 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3.  rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Rolnictwa 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Rozwoju 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Sprawiedliwości 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015  

27 listopada 2015 - Ministerstwo Skarbu Państwa 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 



2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r 

27 listopada 2015 - Ministerstwo Zdrowia 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Ministra za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r., 

2. Księgi wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 17 listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r                                                          

27 listopada 2015 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Wnosimy o udostępnienie: 

1. Kalendarza Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015  

2. Księgi wyjść/wejść do budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 

listopada do 27 listopada 2015 r., 

3. rejestru umów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 17 listopada 2015 r. do 27 

listopada 

2015 r. 

 

27 listopada 2015 - Polskie Stronnictwo Ludowe 
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą 

do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy. 

27 listopada 2015 - Nowoczesna.pl 
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą 

do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorc 

27 listopada 2015 - Prawo i Sprawiedliwość 
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą 

do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy 



27 listopada 2015 - Platforma Obywatelska 
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą 

do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy 

27 listopada 2015 - Kukiz'15 
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą 

do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy. 

23 listopada 2015 roku - Urząd Miasta Koszalin 

1. Liczbę przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu 

Miejskiego w Koszalinie w latach 20142015 w podziale na poszczególne komórki 

organizacyjne Urzędu?  

2. Liczbę przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 2014 i 

2015 do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wcześniej zwanego Wydziałem 

Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji) ze wskazaniem stanowisk na które ogłoszono 

konkursy? 

3. Liczbę konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 20142015 do Wydziału 

Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, w których do II etapu zakwalifikowano każdorazowo 

ponad 15 osób i zorganizowano testy kompetencji (jako II etap rekrutacji kandydatów)?  

4. Z ilu konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 20142015 do Wydziału 

Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wartość wykazana w pkt.3 niniejszego wniosku) do 

rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano kandydatów wybranych z listy osób, którzy 

uzyskali najlepsze wyniki w testach kompetencyjnych?  

5. Z ilu konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 20142015 do Wydziału 

Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wartość wykazana w pkt.3 wniosku) do rozmów 

kwalifikacyjnych zakwalifikowano wszystkich kandydatów, bez względu na uzyskany wynik 

w testach kompetencyjnych?  

6. Jakie przesłanki/powody determinują sposób postępowania Komisji podczas 

kwalifikowania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne (wartości wykazane w punkcie 4 i 

pkt. 5) – bez względu na osiągnięty wynik w testach kompetencyjnych? 

7. Ile średnio trwa procedura naboru pracowników do Wydziału Rozwoju i Współpracy 

Terytorialnej w odniesieniu do ogłoszonych konkursów w latach 20142015 (od dnia 

zamieszczenia informacji o konkursie na BIP, do dnia umieszczenia informacji o wyborze 

kandydatów) ? 

8. Z jakich powodów, konkurs na 3 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora/inspektora do 

Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej z dnia 17 sierpnia 2015 r. trwał aż 93 dni  

18 listopada 2015 - Prezydent RP 
Wnosimy o udostępnienie dokumentu, który roboczo został w mediach nazwany "raport 

otwarcia Kancelarii Prezydenta RP" albo dokumentów jeżeli raport składa się w wielu 

dokument 

17 listopada 2015 - Prezydent RP 
Wnosimy o udostępnienie: 

- daty złożenia wniosku/innego dokumentu (dokumentów) o ułaskawienie Mariusza 

Kamińskiego,  kto złożył taki wniosek/dokument (dokumenty),  skanu tego 

wniosku/dokumentu (dokumentów), wymienienie imion i nazwisk osób, które podejmowały 

decyzję w tej sprawie, 



-  listy dokumentów, które powstały w związku z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego (w 

szczególności opinie, analizy, maile, notatniki), 

 udostępnienie dokumentów, które powstały w związku z ułaskawieniem Mariusza 

Kamińskiego (w szczególności opinie, analizy, maile, notatniki), 

do kogo Prezydent RP/Kancelaria RP zwracała się o opinię w sprawię ułaskawienia Mariusza 

Kamińskiego oraz wnosimy o ewentualne udostępnienie tych stanowisk jeżeli zostały 

przekazane, 

- wymienienie każdego spotkania jakie odbył Prezydent RP od 17 października 2015 r. 

poprzez wskazanie daty oraz osoby (osób), z którą (którymi) to spotkanie miało miejsce, 

 uzasadnienia ułaskawienia Mariusza Kamińskie 

13 listopada 2015 roku - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Wnosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej wniosków, które zostały wskazane do 

sfinansowania w komponencie wsparcia działań strażniczych (Priorytet 3) oraz komponencie 

działań systemowych (Priorytet 4) wraz z kartami ocen. 

13 listopada 2015 roku - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Wnosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej wniosków, które nie zostały wskazane do 

sfinansowania w komponencie wsparcia działań strażniczych (Priorytet 3) oraz komponencie 

działań systemowych (Priorytet 4) wraz z kartami ocen. 

13 listopada 2015 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 
Wnosimy o udostępnienie następującej informacji publicznej: 

Wszystkie decyzje i postanowienia wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako 

organ II instancji w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej wydanych w roku 

2014 i 2015. 

 

 

  

 

grudnia 2015 - Kancelaria Prezydenta RP 
Wnosimy o udostępnienie: 

- liczby opinii/analiz zamówionych przez Kancelarię Prezydenta RP w związku z sytuacją 

związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

 - wymienienie autorów przekazanych Kancelarii Prezydenta albo Prezydentowi RP 

opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 

października 2015 r., 

 - udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się w posiadaniu Kancelarii Prezydenta 

RP niezależnie od tego kto je sporządził dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym 

powstałych/złożonych/przekazanych od d 18 października 2015 r., 

 - udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z 

Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r. 

 



 

11 grudnia 2015 -Nowoczesna.pl 
Wnosimy o udostępnienie: 

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z Trybunałem 

Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem 

Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził 

dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 

18 października 2015 r., 

- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z 

Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r. 

11 grudnia 2015 - Platforma Obywatelska 

Wnosimy o udostępnienie: 

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z Trybunałem 

Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem 

Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził 

dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 

18 października 2015 r., 

- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z 

Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r. 

11 grudnia 2015 - Prawo i Sprawiedliwość 

Wnosimy o udostępnienie: 

- liczby opinii/analiz zamówionych w związku z sytuacją związaną z 

Trybunałem  Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- wymienienie autorów przekazanych opinii/analiz dotyczących sytuacji z Trybunałem 

Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r., 

- udostępnienia skanów opinii/analiz znajdujących się niezależnie od tego kto je sporządził 

dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 

18 października 2015 r., 

- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz dotyczących sytuacji z 

Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 

11 grudnia 2015 - Rządowe Centrum Legislacyjne 

Wnosimy o udostępnienie: 

- czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. odbywały się spotkania 

pomiędzy przedstawicielami (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy) spotkania z 

przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji (niezależnie od formy związania np. 



stosunek pracy), 

- jeżeli się odbywały to czego dotyczyły oraz w jakim terminie się odbyły?, 

- czy w czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. kierowane jakiekolwiek 

pisma do Rządowego Centrum Legislacji, 

- jeżeli były kierowane pismo to wnosimy o udostępnienie ich kopii niezależnie od formy 

tych pism, 

- kiedy został doręczony do Rządowego Centrum Legislacyjnego wyrok Trybunały 

Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt K 34/15 oraz z jakich przyczyn nie został 

opublikowany do 11 grudnia 2015 r., 

- kiedy został doręczony do Rządowego Centrum Legislacyjnego wyrok Trybunały 

Konstytucyjnego z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt K 35/15 oraz z jakich przyczyn nie został 

opublikowany do 11 grudnia 2015 r. 

11 grudnia 2015 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wnosimy o udostępnienie: 

- czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. odbywały się spotkania 

pomiędzy przedstawicielami (niezależnie od formy związania np. stosunek pracy) spotkania z 

przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji (niezależnie od formy związania np. 

stosunek pracy), 

- jeżeli się odbywały to czego dotyczyły oraz w jakim terminie się odbyły?, 

- czy w czy w okresie od 3 grudnia 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r. kierowane jakiekolwiek 

pisma do Rządowego Centrum Legislacji, 

- jeżeli były kierowane pismo to wnosimy o udostępnienie ich kopii niezależnie od formy 

tych pism. 

11 grudnia 2015 - Prezydent RP 

wnosimy o udostępnienie następujących informacji publicznych: 

 

· wykazu nieruchomości, którymi zarządza Kancelaria Prezydenta RP/Prezydent RP 

(informacje o tzw. rezydencjach prezydenckich) 

· wykazu nieruchomości, które były zarządzane przez Kancelarię Prezydenta RP/Prezydenta 

RP w roku 2010 

· informacji o kosztach, przeznaczanych na utrzymanie każdej z tych nieruchomości w 

poszczególnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

· informacji o liczbie pracowników pracujących w każdej z tych nieruchomości w 

poszczególnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

· raportów/wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących Kancelarii 

Prezydenta RP, wydanych w latach 2009-2015 [telewizja donosi, że prezydenci z 

naruszeniem prawa przyznawali nagrody] 

 

  



 

 

 

 

28 grudnia 2015 roku - Rzecznik Praw Obywatelskich 

Wnosimy o udostępnienie: Skan pisma z 25 listopada 2014 r., w którym Rzecznik Praw 

Obywatelskich poinformował, że nie zgłasza udziału w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym o numerze sygnatury: Sygn. akt SK 36/14 (skarga konstytucyjna 

Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW – PROCOLLEGIO z 

siedzibą w Warszawie o zbadanie zgodności: art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) z art. 61 ust. 1 i 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

25 grudnia 2015 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Wnosimy o udostępnienie: Skanu listu Ministra Witolda Waszczykowskiego do Komisji 

Weneckiej wraz z załączoną dokumentacją. Wniosek dotyczy tej informacji 

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci 

/minister_waszczykowski_wystapil_o_opinie_w_sprawie_trybunalu_konstytucyjnego_do_ko

misji_weneckiej. 

22 grudnia 2015 - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 
Wnosimy o udostępnienie: - arkuszy pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi do tych 

arkuszy z zakresu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z dziedziny Anestezjologia i 

Intensywna Terapia, z wszystkich sesji egzaminacyjnych w roku 2014 i 2015. 

22 grudnia 2015 - Komisja Nadzoru Finansowego 

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie następujących 

informacji: 

W komunikacie KPWiG na stronie internetowej: 

http://www.knf.gov.pl/Images/04_08_06_tcm75-6721.pdf odnośnie postępowania z pozwów 

przewodniczącego KPWiG w sprawie WGI (złożonych dnia 04.08.2006, dnia 19.04.2007 i 

innych) napisali Państwo: "O dalszych etapach procedury związanej z dochodzeniem 

roszczeń w ramach pozwu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej 

Komisji." 

Niestety, brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego postępowania na stronach 

internetowych Komisji po rozpoczęciu postępowania przez sąd. 

Tym samym wnosimy o udostępnienie: 

- ilu w sumie zgłosiło się do KPWiG poszkodowanych i jaka była suma zgłoszonej przez 

poszkodowanych szkody i ilu poszkodowanych i z jaką sumą szkody KPWiG/KNF 

uwzględnił w pozwach i uzupełnieniach pozwów; 



- ile postępowań z pozwów Przewodniczącego KPWiG w poszczególnych okresach 

czasowych się toczyło i toczy, ile z nich zakończono i z jakim skutkiem oraz z jakiego 

powodu, ile postępowań jeszcze trwa; 

- ile, jakich i z jakiego powodu środków zaskarżenia wnosiła Komisja w przedmiotowych 

postępowaniach i z jakim skutkiem; 

- ile środków zaskarżenia i z jakiego tytułu wnosiła strona przeciwna i z jakim rezultatem; 

- ile uzupełnień pozwów wnosił Przewodniczący KNF i z jaką liczbą poszkodowanych oraz z 

jaką wysokością szkody; 

- innych informacji w sprawie, które posiada KNF, a które m.in. wskazywałyby na stan i 

przebieg sprawy oraz na czynności jakie podjął sąd i wszystkie strony postępowania oraz inne 

strony. 

Ponadto w komunikacie na stronie: 

http://www.knf.gov.pl/Images/30_06_06wgi_tcm75-6742.pdf KPWiG przekazał m.in. 

następujące informacje: "Do chwili obecnej na apel urzędu KPWiG odpowiedziało około 950 

klientów WGI DM. Z porównanych dotąd informacji od 800 klientów wynika, że w 

przypadku 300 rachunków wartość wycen przekazanych klientom przez WGI DM jest wyższa 

o około 68 milionów złotych od wycen przekazanych urzędowi KPWiG (83 miliony złotych 

według informacji przekazanych przez WGI DM klientom, a 15 milionów złotych według 

informacji przekazanych przez WGI DM urzędowi KPWiG - dane w zaokrągleniu)." 

Ponieważ wyżej przedstawione dane nie obejmowały jeszcze wszystkich zgłoszonych przez 

klientów do KPWiG danych zatem uprzejmie prosimy o przekazanie pełnych, aktualnych ww. 

danych odnośnie wszystkich klientów, tj. sumarycznych wyników porównania "Informacji o 

wartości rachunków" przekazanych klientom WGI DM przez WGI DM i przekazanych przez 

WGI DM do KPWiG. Proszę o takie informacje zarówno z ostatnich "Informacji o wartości 

rachunku" z 2006 r., jak i z pierwszych "Informacji o wartości rachunku" z okresu, gdy WGI 

rozpoczynał działalność jako dom maklerski w 2005 r. 

Wnosimy także o informację czy w związku z upadłością WGI Consulting sp. z o.o. po dacie 

wniesienia przedmiotowego pozwu Przewodniczącego KPWiG, Przewodniczący uzupełnił 

pozew wnosząc go przeciwko członkom zarządu i radzie nadzorczej WGI Consulting. 

Wnosimy o udostępnienie treści pozwu złożonego przez Przewodniczącego KNF dnia 

19.04.2007 oraz treści pozwu złożonego dnia 04.08.2006? 

Prosimy także o informację czy KNF zamierza złożyć apelację w sprawie III K 604/12 i w 

sprawie IV K 823/13 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, a jeśli nie zamierza wnoszę 

o wyjaśnienie z jakiego powodu nie zamierza jej wnieść. 

W jakich jeszcze postępowaniach dotyczących afery WGI lub z nią w jakikolwiek sposób 

powiązanych, uczestniczy lub zamierza uczestniczyć KNF? 

21 grudnia 2015 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie następującej informacji 

publicznej: raportów Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, będące efektem kontroli 

przeprowadzonej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu w latach 2005-20 

17 grudnia 2015 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Wnosimy o udostępnienie: 



- liczby opinii/analiz/ekspertyz zamówionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów lub 

Prezes Rady Ministrów w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w 

okresie od 18 października 2015 r., 

- wymienienie autorów przekazanych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Prezes Rady 

Ministrów opinii/analiz/ekspertyz dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym w 

okresie od 18 października 2015 r., 

- udostępnienia skanów opinii/analiz/ekspertyz znajdujących się w posiadaniu Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów lub Prezes Rady Ministrów niezależnie od tego kto je sporządził 

dotyczących sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym powstałych/złożonych/przekazanych od 

dnia 18 października 2015 r., 

- udostępnienie skanów umów na przygotowanie opinii/analiz/ekspertyz dotyczących sytuacji 

z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015 r. 

 

7.01.2016 - Prawo i Sprawiedliwość 

Wnosimy o udostępnienie: 

- kosztów łącznych jakie zostały poniesione przez partię na spotkanie o jakim mowa w tej 

informacji: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wegierskie-media-jaroslaw-kaczynski-spotka-sie-z-

viktorem-orbanem/7ph3w8, 

- skanów wszystkich faktur, rachunków i umów związanych z tym wydarzeniem, 

- informacji kto wystąpił z zaproszeniem na to spotkanie wraz z udostępnieniem skanów 

dokumentów, maili związanych z organizacją tego spotkania, 

- notatek, protokołów, stenogramów, innych dokumentów zawierających informacje o 

przebiegu tego spotkania,  

- wymienienie czego dotyczyło spotkanie jeżeli nie zostały sporządzonej wyżej wskazane 

dokumenty. 

 

 


