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Warszawa, 22 lipca 2013 r.
Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
BKI-141-7948/13
Pan
Piotr Pomianowski
Szanowny Panie,
w związku z Pana wnioskami o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 lipca 2013 r.,
uprzejmie informujemy, co następuje.
Odnosząc się do pisma PP-2013-7-10 wyjaśniamy, że w 2011 r. Biuro Obsługi Posłów
przeprowadziło cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych dla pracowników biur poselskich.
Ogółem odbyło się 14 spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło 357
pracowników z 294 biur poselskich. W 2012 r. przeprowadzono wizytacje o charakterze
szkoleniowym, którymi objęto 81 podstawowych biur poselskich w 47 miastach. Głównym
kryterium wyboru było objęcie szkoleniem biur posłów, dla których VII kadencja Sejmu jest
pierwsza w parlamentarnym stażu. Celem spotkań było omówienie zagadnień związanych z
nadchodzącym okresem składania sprawozdań finansowych z wydatkowania ryczałtu na
prowadzenie biur poselskich za okres od 8 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Wizytacje w rozumieniu § 17 zarządzenia nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 25 września 2001 r. w
sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur
poselskich odbywają się dopiero po złożeniu sprawozdań finansowych przez posłów i służą
weryfikacji sprawozdania z materiałem źródłowym.
Natomiast w odpowiedzi na pismo PP-2013-7-8 wyjaśniamy, że interesujące Pana materiały
są dokumentami prywatnymi. Służą one dochodzeniu prywatnych roszczeń, a nie realizacji
zadań publicznych. Tym samym nie stanowią one informacji publicznej.
W pozostałym zakresie, tj. odnośnie pism PP-2013-7-4 i PP-2013-7-6, uprzejmie
informujemy o przesunięciu terminu udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112,
poz. 1198, z póź. zm.).
Przesunięcie terminu odpowiedzi wynika z faktu, że trwa gromadzenie informacji
pozwalających na ustosunkowanie się do ww. wniosków.
Jednocześnie wyjaśniamy, że Kancelaria Sejmu prześle odpowiedź na Pańskie wnioski, jak
tylko będzie to możliwe, nie później jednak niż do dnia 6 września 2013 r.
Z poważaniem
/-/Jakub Majewski
specjalista

