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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

 

Fundacja Panoptykon we współpracy z Centre for Internet and Human Rights Uniwersytetu 

Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadzi projekt pt. „Państwo a biznes 

nadzoru. Monitoring instytucji publicznych”, którego celem jest zbadanie praktyk instytucji 

publicznych w zakresie nabywania i wykorzystywania urządzeń i programów służących 

zbieraniu oraz analizie informacji na potrzeby zapewniania porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, wykrywania nadużyć czy zarządzania. Po stronie Fundacji Panoptykon projekt jest 

realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG. 

22 sierpnia 2014 roku Wojskowa Akademia Techniczne ogłosiła przetarg nieograniczony na 

Wdrożenie biometrycznego systemu rejestracji wydawania posiłków na stołówce uczelni oraz 

biometrycznego systemu głosowania senatu uczelni nr sprawy 216/DIN/2014. W związku 

z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), Fundacja Panoptykon wnosi: 

1) wskazanie czy ww. przetarg zakończył się wyborem najkorzystniejszej oferty, wskazanie 

wykonawcy oraz udostępnienie oferty wybranej w postępowaniu przetargowym; 

2) wskazanie stanu realizacji wdrożenia biometrycznego systemu rejestracji wydawania 

posiłków na stołówce uczelni oraz biometrycznego systemu głosowania senatu uczelni; 

3) wskazanie, czy przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu przetargu skonsultowano 

z reprezentacją studentów i członkami senatu uczelni wprowadzenie systemów 

biometrycznych. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie stanowisk studentów i członków 

senatu. 

 

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umoz liwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: badania@panoptykon.org. 
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Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące ankiety, prosimy o przesłanie ich drogą 

mailową (badania@panoptykon.org) bądź kontakt telefoniczny (+48 660 074 026). 
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