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Temat

RE: wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Od

Krzysztof Sobolewski <krzysztof.sobolewski@pis.org.pl>

Do

<biurosowp@siecobywatelska.pl>

Data

2016-01-27 16:35

Faktura_Niedzica.pdf (~125 KB)
Faktura_Niedzica_1.pdf (~40 KB)

Warszawa, dnia 27 stycznia 2016 r.
Krzysztof Sobolewski
Dyrektor Biura Organizacyjnego
Prawo i Sprawiedliwoś ć
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
W związku z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2016 r., o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: ustawa, w
przedmiocie:
- 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,(1)
- skanów wszystkich faktur, rachunków i umów związanych z tym wydarzeniem (2),
- informacji kto wystąpił z zaproszeniem na to spotkanie wraz z udostępnieniem skanów dokumentów, maili związanych z
organizacją tego spotkania (3),
- notatek, protokołów, stenogramów, innych dokumentów zawierających informacje o przebiegu tego spotkania (4),
- wymienienie czego dotyczyło spotkanie jeżeli nie zostały sporządzonej wyżej wskazane dokumenty (5).

zachowując powyższą systematykę, uprzejmie informuję co następuje:

1. Udzielam informacji publicznej: koszty łączne organizacji spotkania przedmiotowego spotkania
wyniosły 13 385 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych).

2. Udzielam informacji publicznej: w załączeniu kopia faktury VAT będącej dowodem sprzedaży usług
związanych z organizacją przedmiotowego spotkania.

3. Żądane w tym zakresie informacje nie stanowią informacji publicznych.
Informacja publiczna to informacja o faktach mających istotne znaczenie dla interesu publicznego.
Informacją publiczną nie są dowody wewnętrznej korespondencji w bieżącej działalności partii politycznej,
notatki, protokoły czy informacje o przebiegu wewnętrznych, zamkniętych spotkań.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie II SAB/Wa 661/14
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„(...) obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej aktualizują się w odniesieniu do
każdej posiadającej przez partie informacji o znaczeniu publicznym. Nie chodzi zatem o każdą informację
związaną z funkcjonowaniem partii politycznej, lecz taką, która wiąże się z elementem publicznym (por.
wyroki NSA: z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt I OSK 611/14 oraz sygn.. akt I OSK 687/14 (...)"
Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2014 r., w sprawie I OSK 633/14
„W demokratycznym państwie prawnym partie polityczne nie sprawują władzy publicznej, ani nie
wykonują zadań publicznych."
„Instytucjonalizacja partii politycznych nie może prowadzić do uzyskania przez państwo wpływu na
stosowanie przez partie metody i środki działania (...) Uznanie informacji o metodach i środkach
działania partii za informację publiczną byłoby w istocie wpływaniem państwa na działalność partii
politycznej. Nadto prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego korzystania innych uczestników systemu
politycznego z dorobku partii politycznej. Stanowiłoby zaprzeczenie pluralizmu, tzn. wolnego
konkurowania idei, programów i interesów (...)".

1. Żądane w tym zakresie informacje nie stanowią informacji publicznych.
Uzasadnienie analogiczne jak w punkcie nr 3.

1. Żądane w tym zakresie informacje nie stanowią informacji publicznych.
Uzasadnienie analogiczne jak w punkcie nr 3.
W przedmiotowej sprawie wydano pisemne rozstrzygnięcie o charakterze materialno-technicznym.
Z poważ aniem

Krzysztof Sobolewski
Dyrektor Biura Organizacyjnego
Prawa i Sprawiedliwości
From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl]
Sent: Thursday, January 7, 2016 5:13 PM
To: biuro@pis.org.pl
Subject: wniosek o udostępnienie informacji publicznej
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.
Wnioskowane dokumenty prosimy przesłac na adres tego maila.
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Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
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