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BiuroSOWP Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl>

Wniosek o udostępnienie informacji 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska <biurosowp@siecobywatelska.pl> 12 marca 2018 12:50
Do: "Zespół Rzecznika TVP S.A." <rzecznik@tvp.pl>

Szanowni Państwo, 
 
przypominamy o obowiązku realizacji wniosku z 3 listopada 2017 r. (treść poniżej) 
 
Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
 
3 listopada 2017 16:50 - "Sieć Obywatelska Watchdog Polska" <biurosowp@siecobywatelska.pl>: 

Szanowni Państwo, 
w związku z udzieloną odpowiedzią stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska składa
wniosek o udostępnienie następujących informacji: 
1. Kiedy wystąpiła opisana w odpowiedzi usterka w funkcjonowaniu automatycznej publikacji i kiedy
została dostrzeżona? 
2. Gdzie wystąpiła owa usterka i gdzie został zanotowana (zalogowana)? Prosimy o udostępnienie
logów z dnia zaistnienia tej usterki. 
3. Czy skutki tej usterki zostały naprawione? Jeśli tak, to kto ją naprawił i w jaki sposób? 
4. Czy ta usterka techniczna mechanizmu automatycznej publikacji została trwałe usunięta? 
5. Czym została spowodowana ta usterka techniczna i kto za nią jest odpowiedzialny? 
6. Czy zdarzały się kiedykolwiek podobne przypadki usterki mechanizmu automatycznej publikacji?
Jeśli tak, w jakich dniach? 
7. Kto jest producentem systemu informatycznego, w którym wystąpiła owa usterka? 
8. Czy fakt błędnego działania systemu został zgłoszony producentowi? 
9. W jaki techniczny sposób stare adresy kierowały na nowe - czy było to wykonane na poziomie
aplikacji czy serwera www? Jeśli na poziomie aplikacji, to jak wygląda utworzenie takiego
przekierowania/podmiany i na czym dokładnie polegała pomyłka? Prosimy o screenshoty z panelu
pokazujące jak doszło do pomyłki. 
 
Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na niniejszy
adres e-mail. 
 
Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu - zgodnie z zasadami reprezentacji 
 
31 października 2017 14:00 - "Zespół Rzecznika TVP S.A." <rzecznik@tvp.pl>: 
 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy, że w omawianej sytuacji zawiódł funkcjonujący w ramach strony
internetowej „Wiadomości” mechanizm automatycznej publikacji. System, zamiast
dodać nowe materiały, zamienił je z materiałem sprzed roku.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Rzecznika TVP

From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl] 
Sent: Monday, October 16, 2017 9:47 PM 
To: Zespół Rzecznika TVP S.A. 
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji

Wnosimy o udostępnienie informacji:

1. Podanie przyczyn dlaczego materiał pt. ,,Dlaczego brakuje lekarzy” , znajdujący się
do wczoraj pod adresem
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http://wiadomosci.tvp.pl/8219091/dlaczego-brakuje-lekarzy (aktualny link
http://wiadomosci.tvp.pl/24163074/dlaczego-brakuje-lekarzy) został zastąpiony
materiałem ,,Początkujący lekarze żądają miliardów złotych”, http://wiadomosci.tvp.pl/
8219091/dlaczego-brakuje-lekarzy

2. Kto dokonał zamiany materiałów?

Sprawę zamiany materiałów opisana jest m.in. na portalu Wykop.
http://www.wykop.pl/ramka/3969643/manipulacja-tvp-osiaga-szczyty-swoich-
mozliwosci/

 
Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila. 
 
Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
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