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WNloSEK o UDoSTĘPNlENlE lNFoRMAcJl PUBL|CZNEJ
Na podstawie ań.2 ust. 1 iart' 10 ust. 1 ustawy zdnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 1 12, poz' 1198 z pożn' zm.) proszę o udostępnienie
informacji w następującym zakresie:
W dniu 25 stycznia br., podczas debaty sejmowej na temat regulacji zutiązkow
partnerskich, korzystając z czasu przeznaczonego dla członka Rady Ministrów,
Minister Jarosław Gowin powiedział, co następuje: ''W ocenie ministra
sprawiedliwości wszystkie trzy projekty są sprzeczne z ań.18 Konstytucji''
(Sprawozdanie Stenograficzne z 32. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25 stycznia 2013 r,, s.241).
Wypowiadając te słowa jako Mlnister Sprawiedliwości musiał Pan Minlster ten
kategoryczny osąd oprzeć na ekspertyzach prawnych stwierdzających
niezgodnośćz konstytucją. Ekspeńyzy te pozostają nieznane opinii publicznej,
ale także członkom Rady Ministrów, która nad projektem pracowała od lutego
tego roku.
W związku z powyższym żądamy dostępu do listy ekspertyz przeprowadzonych
dla Ministerstwa z których wynika, że projekty ustaw o związkach partnerskich są
niekonstytucyjne wraz z nazwiskami ich twórców oraz treśćtychże ekspertyz.
Nasze żądanie opieramy na ustawie o dostępie do informacji publicznej, w
szczególności art. 1-4 i6, orazna ań.61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo
do informacji jest publicznym prawem obywatela.
Powołujemy się także na wykładnię NSA z7 marca 2012 roku, sygn. I osK
2265t11.
Minister Sprawiedliwościjako organ administracji publicznej, jest podmiotem
zobowiązanym' na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, do
udostępnienia informacji mającej walor informacjl publicznej' będącej w jego
posiadaniu. EkspeńYzY, o których mowa' zostały wytvyorzone na zlecenie
organów administracji publicznej i służąrealizowanlu zadań publicznych, tym
samym są informacją publiczną.
oczekujemy na odpowiedź w ustawowym terminie.

Jednocześnie,na podstawie art' 14 ust. 'l powołanej ustawy, Wnoszę o udostępnienie mi
powyższych informacjiw następujący sposób *:
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udostępnienie dokumentÓw do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie,
w uzqodnionym terminie
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres

