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Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego

Działając w imieniu własnym na podstawie art.  21 ust.  1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystywaniu  informacji  sektora  publicznego  (Dz.U.  2016  poz.  352)  wnoszę  o
udostępnienie  w  celu  ponownego  wykorzystywania  informacji  z  sektora  publicznego  poprzez
jednorazowe przekazanie informacji w zakresie:

1) kopii  treści  wszystkich  ekspertyz,  opinii  prawnych i  dokumentów urzędowych na  temat
ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), jak również ekspertyz i opinii
prawnych na temat projektu tej  ustawy, sporządzonych w Kancelarii  Prezydenta RP,  dla
Kancelarii Prezydenta RP lub dla Prezydenta RP,

2) kopii  treści  wszystkich  ekspertyz,  opinii  prawnych i  dokumentów urzędowych na  temat
zmian przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sytuacji wokół Trybunału od 2015
roku,  w  szczególności,  ale  nie  wyłącznie  stanowiących  przedmiot   umowy o  dzieło  nr
412/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., nr 399/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r., nr 400/2015 2 dnia
3 grudnia 2015 r. oraz nr 401/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.,

3) kopii treści umów i rachunków związanych z zamówieniem ekspertyz i opinii prawnych
wskazanych w punktach 1) i 2).

W przesłanych dokumentach proszę  o usunięcie (zasłonięcie) wszelkich danych, które podlegają
winny podlegać ochornie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja zostanie wykorzystana w realizacji niekomercyjnych narzędzi internetowych (zob.
github.com/ad-m/,  ochrona.jawne.info.pl/projekty/),  w  szczególności  w  ramach  „Bloga
Dobrawego”  (ochrona.jawne.info.pl)  i  „Archiwum  Dobrawego”  (files.jawne.info.pl).  Jestem  w
trakcie  studiów  technicznych,  a  także  wykonuje  działalność  w  zakresie  odpłatnego  rozwoju
narzędzi informatycznych, zatem mam niezbędne zasoby organizacyjne, techniczne i merytoryczne
do ponownego wykorzystywania wskazanej informacji z sektora publicznego.

Informacje  nadesłać  na  adres  e-mail  naczelnik@jawnosc.tk w  formie  elektronicznej  np.
DOC,DOCX,PDF lub równoważnej  za pośrednictwem poczty elektronicznej  albo na w/w adres
korespodencyjny w formie analogowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z wyrazami szacunku,
…....
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