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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 

września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, Nr 153, poz.1271) zwracam się z prośbą o udostępnienie 

następujących informacji: 

1. Informacji, czy w formie pisemnej lub ustnej zlecone zostało podmiotom trzecim  (tj. poza 

wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy wobec Prezydenta RP) sporządzenie 

ekspertyz lub opinii prawnych 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) lub na temat projektu tej ustawy. 

2. Treści umów z podmiotami trzecimi, których przedmiotem jest sporządzenie ekspertyzy lub 

opinii prawnej 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) lub 

na temat projektu tej ustawy.  

3. Treści rachunków lub pokwitowań sporządzonych w związku z wykonaniem wspomnianych 

ekspertyz lub opinii prawnych. 

4. W szczególności wnioskuję o informację o: 

a. dacie zawarcia umowy; 

b. imieniu i nazwisku (nazwie) podmiotu, który sporządził wspomnianą ekspertyzę lub 

opinię; 

c. sformułowaniu przedmiotu umowy; 

d. polach eksploatacji, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83), wyszczególnionych 

każdej z takich umów; 

e. wysokości wynagrodzenia podmiotów trzecich w zamian za sporządzenie ekspertyz 

lub opinii prawnych 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) lub na temat projektu tej ustawy. 

Proszę o udostępnienie w/w informacji w formie plików elektronicznych i przesłanie ich pocztą 

elektroniczną na adres: […]. 

 

Mikołaj Barczentewicz 


