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do Informacji Publicznej 
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W odpowiedzi na Państwa zapytanie, skierowane pocztą elektroniczną w 
dniu 25 października 2011r. informuję, iż PKP S.A. nie posiada dokumentu, o 
który Państwo prosicie. W myśl przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
informację o „wynikach kontroli” NIK przekazuje odpowiednio Sejmowi lub 
Prezydentowi RP w przypadkach wskazanych w ustawie. PKP S.A. nie posiada i nie 
jest uprawniona do otrzymywania takich dokumentów. Informacje prasowe o 
istnieniu "wyników raportu" zostały przez Państwa zaczerpnięte z artykułu 
prasowego, za którego treść PKP S.A. nie odpowiada. 
 
PKP S.A. posiada wystąpienia pokontrolne, o których kopie Państwo prosicie. 
Dokumenty te nie powstały jednak w związku z wykonywaniem przez PKP S.A. 
jakichkolwiek funkcji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji 
publicznej i w konsekwencji nie zawierają informacji publicznych. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne 
zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Zatem 
nawet w przypadku informacji publicznych, które stanowią przedmiot dokumentów 
sporządzanych przez NIK, wyłączne zastosowanie znajduje art. 10 ustawy o 
Najwyższej Izbie Kontroli, a nie przepisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 
 
Z poważaniem; 
 
Łukasz Kurpiewski 
Rzecznik prasowy Grupy PKP 
Łukasz Kurpiewski 
Rzecznik prasowy Grupy PKP 
tel. (22) 474 90 16 
tel. kom. 607 081 637 
Polskie Koleje Państwowe S.A. 
ul. Szczęśliwicka 62 
00- 973 Warszawa 
Informacje prasowe Grupy PKP - www.pkp.pl/media 
--------------------------------- 
"Informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą stanowić tajemnicę 
przedsiębiorstwa PKP S.A. w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji chronionej w PKP S.A. na podstawie REGULAMINU OCHRONY TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PKP S.A. i przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata. 
Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości powiadom o tym fakcie nadawcę i usuń w 
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sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami." 
--------------------------------- 
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