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Od: Urząd Gminy Gubin <urzad@gminagubin.pl>
Temat: FW: odp. na wniosek o informację
Data: Wt Października 21 2014, 1:33 pm
Do: zarzad@siecobywatelska.pl

 

Witam,

 W nawiązaniu do otrzymanego wniosku w spr. udostępnienia informacji nt. otrzymania wiadomości
informującej o badaniu prowadzonym w celu podjęcia próby diagnozy zjawiska nadużywania prawa
dostępu do informacji publicznej, które jest elementem realizowanego projektu badawczo –
rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej
ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju Urząd Gminy w Gubinie przesyła poniżej wiadomość otrzymaną w powyższej sprawie.

Z wyrazami szacunku

 

Urząd Gminy w Gubinie

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

tel. 68 359 16 40

 

 

 

From: o.kotowska@uksw.edu.pl [/squirrelmail/src/compose.php?send_to=o.kotowska@uksw.edu.pl] 
Sent: Monday, October 06, 2014 10:53 AM
To: lubuskie Urz
Subject: Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „MODEL
REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” współfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „MODEL REGULACJI
JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM” współfinansowany ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Szanowni Państwo, 

 

niniejsze badanie prowadzone jest w celu podjęcia próby diagnozy zjawiska nadużywania prawa dostępu do informacji
publicznej. Jest ono elementem realizowanego projektu badawczo – rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności
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Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” finansowanego z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskane odpowiedzi przyczynią się do zaproponowania stosownych zmian w prawie, które
zostaną przedstawione w ramach propozycji nowelizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszym listem intencyjnym i przekazanie tej wiadomości do osoby
odpowiedzialnej w Państwa Instytucji za udzielanie informacji publicznych. Udział w internetowym badaniu jest
anonimowy i dobrowolny. Uzyskane informacje zostaną użyte jedynie do celów naukowych w zestawieniach
statystycznych bez możliwości identyfikacji jednostki udzielającej odpowiedzi. 

 

 

Z poważaniem

Dr Agnieszka Piskorz-Ryń - Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW

Marcin Rudzki - Prowadzący badania

 

Aby wypełnić ankietę, kliknij na poniższy link.

----------------------------------------------
Kliknij, aby wypełnić ankietę:
http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/survey/index/sid/613468/token/85djhjqiarwukp5/lang/pl
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