
wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:35 pm 

biuro@pis.org.pl 

 

 

1 z 1 

 

  

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie umów podpisanych w celu przeprowadzenia na 

zlecenie Prawa i Sprawiedliwość badań opinii społecznej oraz wyników tych 

badań za okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku. 

 

Wnosimy o ich przesłanie umów w wersji zeskanowanej na adres tego maila a 

wyników badań w wersji elektronicznej też na adres tego maila. 

 

Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 
02-605 Warszawa 

tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:24 pm 

biuro@pis.org.pl 

 

  

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich faktur jakie zostały opłacone przez 

partię Prawo i Sprawiedliwość w miesiącach styczeń i luty 2013 r. 

 
Wnosimy o ich przesłanie w wersji zeskanowanej na adres tego maila albo na 

płycie dvd/cd na adres biura stowarzyszenia (adres w stopce tego wniosku). 

 
Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 
tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:23 pm 

biuro@platforma.org 

 

  

 
 

2013-07-04 11:28 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich faktur jakie zostały opłacone przez 

Platformę Obywatelską RP w miesiącach styczeń i luty 2013 r. 

 

Wnosimy o ich przesłanie w wersji zeskanowanej na adres tego maila albo na 

płycie dvd/cd na adres biura stowarzyszenia (adres w stopce tego wniosku). 

 
Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 
tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:36 pm 

biuronkw@psl.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:34 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie umów podpisanych w celu przeprowadzenia na 

zlecenie Polskiego Stronnictwa Ludowego badań opinii społecznej oraz 

wyników tych badań za okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku. 

 

Wnosimy o ich przesłanie umów w wersji zeskanowanej na adres tego maila a 

wyników badań w wersji elektronicznej też na adres tego maila. 

 

Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 
02-605 Warszawa 

tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:26 pm 

biuronkw@psl.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:30 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich faktur jakie zostały opłacone przez 

Polskie Stronnictwo Ludowe w miesiącach styczeń i luty 2013 r. 

 

Wnosimy o ich przesłanie w wersji zeskanowanej na adres tego maila albo na 

płycie dvd/cd na adres biura stowarzyszenia (adres w stopce tego wniosku). 

 
Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 
tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:33 pm 

biuro@ruchpalikota.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:33 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie umów podpisanych w celu przeprowadzenia na 

zlecenie Ruchu Palikota badań opinii społecznej oraz wyników tych badań za 

okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku. 

 

Wnosimy o ich przesłanie umów w wersji zeskanowanej na adres tego maila a 

wyników badań w wersji elektronicznej też na adres tego maila. 

 

Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 
02-605 Warszawa 

tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:28 pm 

biuro@ruchpalikota.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:31 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich faktur jakie zostały opłacone przez 

Ruch Palikota w miesiącach styczeń i luty 2013 r. 

 

Wnosimy o ich przesłanie w wersji zeskanowanej na adres tego maila albo na 

płycie dvd/cd na adres biura stowarzyszenia (adres w stopce tego wniosku). 

 
Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 
tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:32 pm 

rzecznik@sld.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:32 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie umów podpisanych w celu przeprowadzenia na 

zlecenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej badań opinii społecznej oraz 

wyników tych badań za okres styczeń 2013 roku do końca maja 2013 roku. 

 

Wnosimy o ich przesłanie umów w wersji zeskanowanej na adres tego maila a 

wyników badań w wersji elektronicznej też na adres tego maila. 

 

Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 
02-605 Warszawa 

tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.pl/


 

 

1 z 1 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej http://sllgo.pl/squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php?passed_e... 

Od: 

Temat: 

Data: 

Do: 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska =?iso-8859-2?Q? <zarzad@siecobywatelska.pl> 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Śr Czerwca 19 2013, 1:29 pm 

rzecznik@sld.org.pl 

 

  

 
 

2013-07-04 11:31 

 

 
 
 

Wnosimy o udostępnienie wszystkich faktur jakie zostały opłacone przez 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w miesiącach styczeń i luty 2013 r. 

 

Wnosimy o ich przesłanie w wersji zeskanowanej na adres tego maila albo na 

płycie dvd/cd na adres biura stowarzyszenia (adres w stopce tego wniosku). 

 
Szymon Osowski 

Katarzyna Batko-Tołuć 

członkowie zarządu 

-- 

Inna nazwa, te same działania. Pracujemy dla Was i z Wami od 10 lat! 

Sieć obywatelska - Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów 

Lokalnych Grup Obywatelskich) 

KRS 0000181348 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 
tel./fax: +48 22 844 73 55 

www.siecobywatelska.pl 

www.watchdog.org.pl 

www.funduszesoleckie.pl 

www.informacjapubliczna.org.pl 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.watchdog.org.pl/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/

