
BiuroSOWP Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl>

wniosek o informację publiczną
1 wiadomość

BiuroSOWP Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl> 21 maja 2020 10:07
Do: Sekretariat Biura Prawnego <sekretariatbp@polskieradio.pl>, sekretariatbz@polskieradio.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z oświadczeniem Dyrektora-Redaktora Naczelnego
Programu 3 Polskiego Radia, niniejszym wnosimy o udostępnienie następujących informacji:

1. w jaki sposób doszło do wprowadzenia piosenki spoza listy, o czym mowa w oświadczeniu? W jaki sposób to ustalono?
2. jeśli ustalono, kto wprowadził piosenkę to wnosimy o udostępnienie imienia, nazwiska i stanowiska (funkcji) tej osoby;
3. wnosimy także o udostępnienie dokumentów (notatek, protokołów, treści esemesów), z których wynikają oraz na których zawarto ustalenia wskazane w pkt 1 i 2
wniosku;
4. wnosimy o udostępnienie decyzji unieważniającej głosowanie, o której mowa w oświadczeniu;
5. wnosimy o przesłanie listu o unieważnieniu głosowania, który został przedstawiony dziennikarzom (Bartoszowi Gilowi, Markowi Niedźwieckiemu) do podpisu
6. wnosimy o udostępnienie treści sms-ów i maili, jakie Dyrektor-Redaktor Naczelny Programu 3 Polskiego Radia przesyłał zatrudnionym w stacji dziennikarzom, w
związku z 1998 notowaniem listy przebojów.
7. wnosimy o udostępnienie logów, które świadczą o ręcznym manipulowaniu listą, o czym informowano w artykule: polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2513099,Wiemy-ktory-
utwor-powinien-wygrac-ostatnie-notowanie-LP3-Wyjasniamy-szczegoly-manipulacji;
8. jakie rodzaju Program 3 Polskiego Radia oprogramowania używa do zliczania głosów? Wnosimy o podanie nazwy, wersji programu, a także producenta;
9. wnosimy o udostępnienie dokumentów (maili, treści esemesów, notatek, etc.), świadczących o tym, że informatycy Polskiego Radia proponowali modyfikację selekcji
utworów w liście, o czym mowa w artykule: https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2513099,Wiemy-ktory-utwor-powinien-wygrac-ostatnie-notowanie-LP3-Wyjasniamy-
szczegoly-manipulacji.  

Wnioskowane informacji na zasadzie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy przesłać na adres tego maila.

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć 
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji  
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