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Temat: ODP: Do: Wojewody Świętokrzyskiego - zapytanie w trybie art. 3a Prawa prasowego
Nadawca: "Chodakowska, Marzena" <gwoj19@kielce.uw.gov.pl>
Data: 14.04.2022, 12:30
Adresat: 'Paweł Lechowski' <pawel@lechowski.com.pl>
X-Account-Key: account1
X-UIDL: 1:10524
X-Mozilla-Status: 0011
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: <gwoj19@kielce.uw.gov.pl>
Received: from localhost (127.0.0.1) (HELO v460.home.net.pl) by /usr/run/smtp (/usr/run/pos;ix/private/id
Received: from mail01.kielce.uw.gov.pl (mail01.kielce.uw.gov.pl [81.6.187.99]) (using TLSv1.2 with cipher EC
Received: from nt230.kielce.uw.gov.pl (10.13.1.230) by nt242.kielce.uw.gov.pl (10.13.1.242) with Microso
Received: from nt230.kielce.uw.gov.pl ([::1]) by nt230.kielce.uw.gov.pl ([fe80::b5af:d802:1f69:375f%6]) with
Thread-Topic: Do: Wojewody Świętokrzyskiego - zapytanie w trybie art. 3a Prawa prasowego
Thread-Index: AQHYScfwkYsC4FfYkkKKJlMx0aBAEazvP5EQ
Return-Receipt-To: <gwoj19@kielce.uw.gov.pl>
Identyﬁkator wiadomości: <a3395edfda654de98b8f384e3a958273@kielce.uw.gov.pl>
Odniesienia: <61d77b02-2993-24a1-778e-456a10b31fe6@lechowski.com.pl> <df50ba6d-d198-36e7-e6
In-Reply-To: <4L52d0f-8356-934b-53b9-bd199cb6abb3@lechowski.com.pl>
Accept-Language: pl-PL, en-US
Content-Language: pl-PL
X-MS-Has-A-ach: yes
x-origina.ng-ip: [10.13.7.180]
x-esetresult: clean, is OK
x-ese.d: 37303A290FF02051647064
Content-Type: mulNpart/related; boundary="_005_a3395edfda654de98b8f384e3a958273kielceuwgovpl_";
Wersja MIME: 1.0
X-CLIENT-IP: 81.6.187.99
X-CLIENT-HOSTNAME: mail01.kielce.uw.gov.pl
X-VADE-SPAMSTATE: clean
X-VADE-SPAMCAUSE: gggruggvucQvghtrhhoucdtuddrgedvvddrudelfedgvdelucetufdoteggodetrfdo;fvucfrrh
X-DCC--Metrics: v460.home.net.pl 1024; Body=2 Fuz1=2 Fuz2=2
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie informuję, iż w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono
szereg usprawnień w zawiązku ze zwiększonym zainteresowaniem osób, które chcą wyrobić
dokument paszportowy. Wprowadzono zapisy telefoniczne i kalendarz internetowy, aby każdy, kto
w danym dniu zgłosi się na wizytę był obsłużony i nie oczekiwał w długiej kolejce. Przygotowano
również odrębne stanowiska dla osób, które wyrabiają dokument paszportowy oraz dla osób,
które zgłaszają się po odbiór dokumentu. W tym przypadku nie ma konieczności umawiania wizyty.
Zwiększono zatrudnienie w wydziale oraz wprowadzono pracujące soboty. Osoby, które mają
dalszy termin wizyty są informowane o możliwości wcześniejszego umówienia terminu w
przypadku rezygnacji z wizyty przez petentów.

Z poważaniem,
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Marzena Chodakowska

Rzecznik Prasowy Wojewody Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 12 32

Informacja o przetwarzaniu danych:
1.

Administratorem Twoich danych jest:

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 11 15.
2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
3.

Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu:

obsługi organizacyjnej Wojewody i Wicewojewody Świętokrzyskiego oraz organizacji i obsługi akcji
i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na
podstawie:
· twojej zgody
· ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
· prawnie uzasadnionego interesu
· lub wykonania zawartej z Tobą umowy.

Od: Paweł Lechowski [mailto:pawel@lechowski.com.pl]
Wysłano: środa, 6 kwietnia 2022 16:56
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Do: wojewoda@katowice.uw.gov.pl; wsoim@katowice.uw.gov.pl; kasekretariat@katowice.uw.gov.pl; ba-sekretariat@katowice.uw.gov.pl;
kucharzewskaa@katowice.uw.gov.pl; wojewoda@malopolska.uw.gov.pl;
urzad@malopolska.uw.gov.pl; rzecznik@opole.uw.gov.pl; Chodakowska, Marzena
<gwoj19@kielce.uw.gov.pl>
Temat: Re: Do: Wojewody Świętokrzyskiego - zapytanie w trybie art. 3a Prawa prasowego

W dniu 06.04.2022 o 00:25, Paweł Lechowski pisze:
Szanowna Pani
Rzecznik Prasowy Wojewody
Marzena Chodakowska

Najpierw przedstawię się. Jestem społecznym redaktorem portalu
WWW.psus.info. Prowadzę dziennikarstwo śledztwo w sprawie olbrzymich
kolejek przy wydawaniu paszportów w województwie śląskim.

h[ps://slaskie.naszemiasto.pl/ogromne-kolejki-ludzi-ustawiaja-sie-popaszporty-na-slasku/ar/c1-8716889

Odkryłem, że w dniu 4 kwietnia 2022 o godzinie 14.02 w Terenowej
Delegaturze Paszportowej w Częstochowie, która mieści się przy ul.
Sobieskiego 7 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, było 6
„pustych” stanowisk pracy (na 8), co udokumentowałem zdjęciami na
swoim portalu. WWW.psus.info. W tym czasie system kolejkowy nie
przyjmował nowych zgłoszeń i ludzie od chodzili z kwitkiem, czyli bez
numerka. Nie można było nawet odebrać paszportu.
Licząc 1,5 godziny do końca pracy (15.30), razy 6 stanowisk mamy 9 godzin
pracy, której nie było, co przy średniej 20 minut na jedną osobę, daje 27
nie - obsłużonych obywateli.
Mam do Pana Wojewody Świętokrzyskiego Zbigiewa Koniusza zapytanie
jak rozwiązał problem kolejek paszportowych w swoim województwie. Z
góry dziękuję za odpowiedź.
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Zapytanie prasowe stanowi wniosek o udzielenie informacji publicznej (art.
3a Prawa prasowego). Dlatego osoba, która w celach dziennikarskich chce
otrzymać informację publiczną ma takie same uprawnienia w tym zakresie
każda inna osoba żądająca takiej informacji (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 października 2012 r. II SA/Lu
372/12). Każda informacja publiczna podlega udostępnieniu (art. 1 ust. 1,
art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznych).
Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy

-Pozdrawiam Paweł Lechowski
-Pozdrawiam Paweł Lechowski
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