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Solidarność Uniwersytet <biuro@wsolidarnosci.pl>

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej 
Solidarność Uniwersytet <biuro@wsolidarnosci.pl> 27 listopada 2017 21:19
Do: sekretariat.minister@nauka.gov.pl

Szczecin, 28.09.2017 r.
 
Sz. P.
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
e-mail: sekretariat.minister@nauka.gov.pl
 
 
Dotyczy: dostępu do informacji publicznej
 
Cytat:
za www.rp.pl [26.11.2017]:  
"Gowin: Zatrzymać drenaż mózgów" 

"Michał Kolonko: Zarzuty dotyczą też nadmiernej koncentracji finansowania w kilku ośrodkach akademickich. Czy coś
może się tu zmienić? 

Minister J. Gowin: "Posłowie, którzy krytykują projekt, nie wiedzą zapewne, że na początku listopada spotkałem się z
rektorami 27 uczelni średniej wielkości. Uzgodniliśmy tam pakiet modyfikacji, który rozwiał ich obawy. Po tej konferencji
rektorzy wydali oświadczenie, w którym poparli ustawę." 

Źródło: http://www.rp.pl/Edukacja/311269937-Gowin-Zatrzymac-drenaz-mozgow.html 

Panie Ministrze,

mając na uwadze prawo obywatela do udzielenia informacji publicznej, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o: 
 
– udostępnienie "pakietu modyfikacji", o którym wspomina Pan w wywiadzie dla Rzeczpospolitej [cytat powyżej].

– udostępnienie wykazu nazwisk rektorów oraz nazw tzw. uczelni średniej wielkości.

– udostępnienie treści oświadczenia popierającego ustawę, na które powołuje się Pan w wywiedzie dla Rzeczpospolitej
[cytat powyżej].   
 
Jednocześnie, powołując się na art. 12 ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy, proszę o przesłanie informacji
publicznej na adres: biuro@wsolidarnosci.pl  
  
Niniejszą informację można pozyskać bez przetworzenia.
 
 
Z poważaniem
 
Sebastian Sahajdak
 
Przewodniczący 
Komisji Uczelnianej 
NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Szczecińskiego

--  
e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl 
tel. 091/ 444 28 28

Tel. kom. 509 503 287
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Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Szwoleżerów 18, p.2
70-062 Szczecin

NIP: 851-285-52-98 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ! Niniejsza wiadomość przeznaczona jest do wyłącznego użytku adresata. Wiadomość zawierać może treści o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. W przypadku otrzymania wiadomości przez osoby nie będące adresatem, nadawca zwraca się z uprzejmą prośbą o bezzwłoczne
przekazanie wiadomości nadawcy oraz jej natychmiastowe usunięcie. Informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikacja
lub jakiekolwiek wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować
odpowiedzialność prawną.


