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WNIOSEK 

DOTYCZY WYDANIA OKRESOWEJ KARTY PRASOWEJ 

SPRAWA PRZEWLEKANIA WYDANIA DECYZJI  

PODMIOT WITOLD SOLSKI 

Wnoszę o wydanie okresowej karty zgodnie z kompletnym wnioskiem z 14 kwietnia 2022 roku, który wpłynął do 

Kancelarii Sejmu 15 kwietnia 2022 roku. 

W przypadku odmowy żądam wydania jej na piśmie wraz z podaniem podstawy prawnej i uzasadnienia. 

W sprawie monitowałem telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Centrum Informacyjne Sejmu coś o Prawie i szacunku dla strony społecznej winien wiedzieć. 

Media są wolne, póki władza nie knebluje im ust. Jestem głosem samozatrudnionych głosu pozbawionych. Nie lękajcie 

się wyznać prawdy o umowie społecznej i dyskusji ze suwerenem, także tej pozorowanej. 

Nie chcecie rozmawiać a historia uczy, że będziecie słuchać. Polityków i administrację lubimy, kochamy i podziwiamy, 

choćby za radość, którą nam dają. Winszuje uśmiechów i zapraszam. Wielu małych dużo może. 

Zgodnie z prawem prasowym mam pełne prawo jako przedstawiciel mediów do obserwacji prac parlamentu. Zgodnie 

z w/w ustawą i z powołaniem się na prawo dostępu obywatela do informacji przypominam, że łamanie prawa grozi 

konsekwencjami. Wnoszę o wskazanie Osoby odpowiedzialnej za przewlekanie sprawy. 

W wypadku dalszej odmowy informuję, że będę korzystał z drogi sądowej, a wobec Osoby łamiącej prawo w waszym 

Centrum Informacji Sejmowej będę egzekwował wszelkie konsekwencje personalne.  

Dlatego domagam się, by pod doręczoną mi skutecznie decyzją, z przywołaniem podstawy prawnej i wraz z 

uzasadnieniem podpisana była osoba faktycznie decyzyjna, którą pociągnę do odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności cywilnej nie wykluczając także karnej.  

z wyrazami należnego szacunku, 

Witold Solski  

Załączam, jeśli zostały zagubione lub schowane pod dywanem wstydu politycznego, skany: 

1. Kompletnego Wniosku OZZS „wBREw” z 14 kwietnia 2022 roku 

2. Poczty elektronicznej z 1 lipca 2022 roku 
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