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PROŚBA O UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSEK
prośba o uzupełnienie odpowiedzi na wniosek
105/AZ/SOWP/2021/AZ
Szanowni Państwo,
dziękujemy

za

informacje

przesłane

w

piśmie

z

16.02.2021

r.

(znak

pisma

CIR.WOAIP.5503.443.2020.AK) będącym reakcją na nasz wniosek o informację z dnia 15.07.2020
r. Niestety załączony spis spotkań nie stanowi pełnej odpowiedzi na nasz wniosek. Być może było
nie do końca jasne dla Państwa, co rozumiemy pod słowem "delegacje", dlatego pozwolę sobie
wyjaśnić i poprosić o uzupełnienie odpowiedzi. Oczywiście w razie dalszych wątpliwości, proszę o
kontakt.
W pytaniu pierwszym wniosku z 15.07.2020 r. prosiliśmy o przekazanie:
1. spisu delegacji (wyjazdów) z udziałem Prezesa Rady Ministrów w następujących zakresach
czasowych:
a) od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r.;
b) od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r.;
c) od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.;
Chodziło nam o spis wszystkich wyjazdów służbowych, w których uczestniczył Prezes Rady
Ministrów. Wyszliśmy z założenia, że kiedy Premier, jako pracownik, ma wykonywać obowiązki
poza stałym miejscem pracy, to wtedy, tak jak każdy pracownik, otrzymuje polecenie wyjazdu
służbowego, a następnie taki wyjazd rozlicza i na tej podstawie są Państwo w dosyć prosty sposób
w stanie przygotować spis takich wyjazdów. Tak więc chodziło nam o spis wszystkich wyjazdów
Premiera we wskazanych miesiącach.
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Natomiast w Państwa odpowiedzi znalazł się spis wyjazdów zagranicznych (i to jak najbardziej
stanowi część odpowiedzi na nasz wniosek), ale co do spotkań w kraju to wskazali Państwo tylko
spotkania międzynarodowe i to odbywające się w Warszawie (w takiej sytuacji Premier chyba nie
jest w delegacji). Dlatego prosimy o uzupełnienie odpowiedzi o przekazanie spisu innych
wyjazdów Prezesa Rady Ministrów odbywanych w Polsce we wskazanych we wniosku okresach.
Z poważaniem
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu 9/OB/I/2021
(podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)
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