
Szanowni Państwo, 

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2019 r., o udostępnienie informacji publicznej w 
trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.), dalej: 
ustawa, w przedmiocie:

1. czy obecny program wyborczy partii uwzględnia ochronę zwierząt i przyrody, jeśli tak to, w jakich 
aspektach i co proponuje;
2. czy partia podczas kadencji parlamentarnej 2019-2022 planuje wnosić projekty legislacyjne 
dotyczące prawnej ochrony zwierząt i przyrody, w tym zmiany Ustawy o ochronie zwierząt, jeśli tak, 
to jakie;
3. czy partia zamierza powołać instytucję Rzecznika Ochrony Zwierząt, jeśli tak, to z jakimi 
uprawnieniami;

uprzejmie informuję, iż:

wniosek w powyższym zakresie nie może zostać pozytywnie rozpoznany w trybie ustawy, wnioskowane 
dane nie stanowią informacji publicznych. 

Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, 
wiedzę, stan zjawisk czy wiadomości wytworzonych lub odnoszących się do władz publicznych i spraw 
publicznych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie daje podstaw do zapytań o intencje, 
zamiary czy też  kreowania dyskusji na wybrane tematy. 

Niemniej jednak zachęcam do śledzenia aktywności Prawa i Sprawiedliwości, także w obszarze ochrony 
przyrody i zwierząt. Powszechnie znana jest szczególna wrażliwość w tym zakresie lidera Prawa i 
Sprawiedliwości i z pewnością w tym duchu realizowane będą wszelkie projekty polityczne. Szczegóły 
takich programów jak „Czyste powietrze” i wielu innych, będą prezentowane w kolejnych dniach 
kampanii wyborczej. 

 

Z poważaniem

 

Krzysztof Sobolewski

Przewodniczący 

Komitetu Wykonawczego 

Prawa i Sprawiedliwości

 

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane przez partię Prawo i Sprawiedliwość z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, 
02-018 Warszawa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Unijnym o 
ochronie danych, przede wszystkim w celach komunikacyjnych.

Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, w jakich celach, przez jaki okres oraz o tym jakie prawa Panu / 
Pani przysługują uzyska Pan / Pani na stronie Partii pod adresem: www.pis.org.pl/polityka-prywatnosci

Wnioski można składać pod adresem: RODO@pis.org.pl

http://www.pis.org.pl/polityka-prywatnosci
mailto:RODO@pis.org.pl
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