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BiuroSOWP Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl>

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Media PGNiG <media@pgnig.pl> 31 lipca 2017 12:49
Do: "biurosowp@siecobywatelska.pl" <biurosowp@siecobywatelska.pl>

Szanowni Państwo, 
 
w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dn. 12 kwietnia 2017 roku uprzejmie informuję, że przekazany przez
Państwa wniosek nie znajduje podstawy w przepisach Ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: UDIP), gdyż
żądanie nie dotyczy informacji mających charakter publiczny. 
PGNiG S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne, zdefiniowane jako w art. 3 pkt. 12 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997
Prawo energetyczne wykonuje określone zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 UDIP. PGNiG jest, co do
zasady, zobowiązana do udostepnienia informacji publicznej, by informację lub dokument uznać za informację
publiczną, musi to być informacja dotycząca działalności PGNiG S.A., którą wykonuje jako przedsiębiorstwo
energetyczne, i która jednocześnie mieści się w katalogu jej zadań publicznych. 
                Żądane przez Państwa informacje dotyczące PGNiG Technologie S.A. nie są informacją publiczną. 
Informacje te w żaden sposób nie pozostają w związku z wykonywaniem przez PGNiG S.A. zadań publicznych, ani
nie są nie są przez nią wytworzone. Ponadto PGNiG S.A. nie jest dysponentem części z wnioskowanych informacji. 
Niemniej wskazuję, że informacje dot. składów zarządu spółki, sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z
działalności PGNiG Technologie S.A. są powszechnie dostępne w ramach zasobów akt właściwego rejestru
przedsiębiorców na zasadzie pełnej jawności. 
 
Z poważaniem / Best Regards, 
Departament Public Relations 
[Ukryto cytowany tekst]
**** 
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy
niezwłocznie powiadomić nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem. 
**** 
This message may contain confidential information, including trade secrets. If you are not the intended recipient or if
you have received this message in error, please promptly notify the sender and delete this message. Any
unauthorised disclosure, copying, and use of the content of this message is prohibited and may entail sanctions
provided for by law. 
**** 


