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Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek z 1 lipca 2014 r. uprzejmie informuję, że Prezes Rady 
Ministrów nie prowadzi kalendarza spotkań. Kalendarz elektroniczny, wykorzystywany w 
bezpośrednim sekretariacie PRM na potrzeby roboczego planowania i organizacji pracy gabinetu oraz 
sekretariatu, a także planowania i organizacji spotkań, ma charakter pomocniczy i doraźny. Ze 
względu na dynamikę agendy spotkań PRM liczne spotkania organizowane ad hoc przeważnie nie są 
odnotowywane. Jednocześnie wiele planowanych spotkań wpisywanych do kalendarza nie dochodzi 
do skutku ze względu m.in. na częste zmiany harmonogramu zajęć. Nie jest on zatem kalendarzem 
spotkań i nie zawiera zapisów umożliwiających odtworzenie dnia pracy PRM. 
Z powyższych powodów nie jest również możliwe odtworzenie informacji dotyczących spotkań PRM 
w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2014 r. 
Ponadto uprzejmie informuję, że bieżące informacje o wielu spotkaniach Premiera są dostępne na 
stronie www.premier.gov.pl. 
  
  
Z poważaniem – 
MAŁGORZATA JURAS 
główny specjalista 
Centrum Informacyjne Rządu 
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

tel. +48 22 694 76 88 
e-mail: bip@kprm.gov.pl; mjuras@kprm.gov.pl  

  

    
  
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz. 

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz 
jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub 
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. 

  
  
-----Original Message----- 
From: Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? [mailto:zarzad@siecobywatelska.pl]  
Sent: Tuesday, July 01, 2014 11:42 AM 
To: bip 
Subject: wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
  
Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 
  
- kalendarza spotkań Prezesa Rady Ministrów za okres 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r. 
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Ewentualnie wnosimy o udostępnienie informacji o każdym odbytym w/w okresie spotkaniu Prezesa 
Rady Ministrów poprzez podanie daty spotkania (dzień i jeżeli istnieje godzina spotkania) oraz 
informacji z kim to spotkanie miało miejsce. 
  
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila. 
  
Szymon Osowski 
Katarzyna Batko-Tołuć 
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
  
  
-- 
Wesprzyj działania Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na rzecz jawności! 
  
http://siecobywatelska.pl/9,175,dzialaj_z_nami.html 
  
ul. Ursynowska 22/2 
  
02-605 Warszawa 
  
tel. 22 844 73 55 
  
fax: 22 207 24 09 
  
www.siecobywatelska.pl 
www.watchdog.org.pl 
www.funduszesoleckie.pl 
www.informacjapubliczna.org.pl 
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