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110/2017
Sieć Obywatelska -Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W związku z otrzymaniem przez GAiT Sp. z 0.0. w dniu 20.06.2017 r. wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej:

łącznej kwoty nagród wypłaconych w 2014,2015,2016 r. w spółce,
skanów protokołów z posiedzeń zarządu za rok 2016,
skanów umów / umowy obowiązujących / obowiązującej na dzień złożenia

wniosku na wynajem na Stadionie Energa Gdańsk,
łącznej kwoty jaka została poniesiona w 2016 i 2017 na wynajęcie loży na

Stadionie Energa Gdańsk,
Zarząd GAiT Sp. z 0.0. przekazuje poniżej informację dotyczącą łącznej kwoty nagród

wypłaconych w 2014, 2015,2016, w Spółce.
Łączna kwota nagród wypłaconych w Spółce wyniosła:

• w roku 2014 - 3.564.715 zł
• w roku 2015 - 4.237.515 zł
• w roku 2016 - 3.717.140 zł

Kwoty uwzględniają nagrody pracownicze dotyczące I i II półrocza, w odniesieniu
do średniego zatrudnienia w ilości 1425 osób.

Odnośnie wniosku dotyczącego:
1) udostępnienia skanów protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki za rok

2016,
2) przekazania skanów umów / umowy obowiązujących / obowiązującej na

dzień złożenia wniosku na wynajem loży na Stadionie Energa Gdańsk,
3) łącznej kwoty jaka została poniesiona w 2016r. i 2017 r. na wynajęcie loży

na Stadionie Energa Gdańsk,
przekazujemy w załączeniu do niniejszego pisma decyzję o odmowie udostępnienia
informacji publicznej w tym zakresie.
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Załącznik:
Decyzja GAiT Sp. z 0.0. z dnia 3.07.2017r.
o odmowie udostępnienia informacji publiczej

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0. l ul. Jaśkowa Dolina 2 l 80-252 Gdańsk

tel. 58 3410021-23 l gait@gait.pl l www.gait.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS0000186615 l kapitał zakładowy 69171 000 zł l NIP 2040000711 l Regon 192993561



-+
+

Gdańskie
Autobusy
i Tramwaje

Gdańsk 03.07.2017

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0.
ul. Jaśkowa Dolina 2
80-252 Gdańsk

Wnioskodawca:
Sieć Obywatelska -Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Decyzja
o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt l, art. 10 i art. 17 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z póź.
zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sieć Obywatelska -
Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa z dnia 20 .04.2017 r. (data
wpływu 20.06. 2017 r.) o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie:

1) łącznej kwoty nagród wypłaconych w 2014,2015,2016r. w spółce,
2) udostępnienia ska nów protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki za rok

2016,
3) przekazania skanów umów / umowy obowiązujących / obowiązującej na

dzień złożenia wniosku na wynajem loży na Stadionie Energa Gdańsk,
4) łącznej kwoty jaka została poniesiona w 2016 i 2017 na wynajęcie loży na

Stadionie Energa Gdańsk,

orzeka się co następuje:

odmawia się udostepnienia informacji publicznej w zakresie punktu 2,3,4.

UZASADNIENIE

Protokoły z posiedzeń Zarządu są dokumentami wewnętrzymi. Dokument wewnętrzny
jest to taki dokument, który został wytworzony w zakresie działania danego podmiotu i
wyraża opinię w sprawach szczegółowych, poglądy przestawione w toku narad albo dyskusji,
a także porady udzielane w ramach konultacji. Dokumenty takie nie podlegają
udostępnieniu, o ile nie zostały włączone do akt sprawy albo nie zostały wyekspediowane do
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innego podmiotu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych
materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące co
do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie
stanowią więc informacji publicznej. (wyrok NSA z 21 czerwca 2012r., I OSK 666/12, LEX
nr1264898; podobnie w wyrokach NSA z 14 września 2012r., I OSK 1203/12, LEX nr
1242950 oraz z 17 października 2013r., I OSK 1105/13, LEX nr 1556928).

Ad.3,4

Odnośnie wniosku dotyczącego udostępnienia skanów fumów obowiązujących na
dzień złożenia wniosku na wynajem loży na Stadionie Energa Gdańsk oraz łącznej kwoty jaka
została poniesiona w 2016 i 2017r. na wynajęcie loży na Stadionie Energa Gdańsk, nie
udostępniamy tych informacji z uwagi na fakt, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa
Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o.zgodnie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z póź. zm).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z póź. zm. ) od niniejszej decyzji wnioskodawcy
służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy wnieść w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
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