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WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Z informacji zawartej w tym artykule  (https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/wybory-prezydenckie-2020-
premier-mateusz-morawiecki-zacheca-do-udzialu-w-2-turze-wyborow-4626728) 
wynika, iż Prezes Rady Ministrów poinformował społeczeństwo m.in. o tym, że: 
 
"Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie - mówił 
premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim" 
"Dzień wcześniej, podczas spotkania w Kraśniku premier podkreślał, że sytuacja epidemiczna "jest opanowana". - 
Jest coraz mniej zachorowań, dlatego wszystkich zapraszam: śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, 
starsi, w sile wieku. To bezpieczniejsze, niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła - mówił do 
zgromadzonych." 
"Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły (głosować), bo się obawiały. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy 
grypy i ten koronawirus są słabsze, dużo słabsze - ocenił.". 
 
Wnosimy o udostępnienie informacji: 
 
1. Czy Prezes Rady Ministrów formułując takie tezy wcześniej zapoznał się z opiniami, analizami, z których wynika, 
że sytuacja epidemiczna jest opanowana, wirus jest w odwrocie i że działanie koronawirusa latem jest słabsze? 
2. Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie tych dokumentów albo wskazanie z imienia i  nazwiska kto przekazał 
takie informacje Prezesowi Rady Ministrów.   
 
Odpowiedź prosimy przesłać przez system ePUAP. 
 
Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji. 
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