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\tNtosEK o UDOSTqp:\ilf, NtE INtoRMAcJI pUBLTCZNEJ
Na podstau ie przepiso$ usla\\ z dnia 6 nrzesnia 2001r. O dosrepic do inlirrmacji publicanej (Dz.U. z
dnia 8 pa2dziemika 2001r. Nr il2. poz.II98)snosze o udosrlpnienie informaciipublicznej \! nasrgpui-ac)m
zakresie:

I

Prosim! o Dodanie nastepuiacrch informacii dotlczacych pronsdzonei obslusi brnko$ei:

al Jaki bank prolr'adziobecnie

obsluee bankou.a?

b.i Jakie iesl oprocentowanie rachunkou bankowlch (je!li slale prosiml' o podanie \!anoici oprocento\aania.
ieali zmienne prosim) o Podanie formuryL oprocenrorvania)? lte rachunkdu jest nieoprocenrowanlch orazjakie

k\\'ory znajduj4 sig na rych rachunkach ?

c/

Jakie oplatllpro\1.izje,,nczah obejmuje obo\\.i4zuj-aca ofena na obslugl banhov..a?

d/ Do kied) obowiazuje umoua

na obsluge banko\ra?

e1 cz) zamowienic na obslugq banko$E ob€jnruje udzielenie kred)lu? Jesli rak prosiml'o podanie uanoici
udzielonego kredyu oraz oprocenlorvania kredlru wg umanej formul),.

f

Jakie laczne saldo posiadal zamau iaiqcl rvraz z jednosrkam i na wsz).slkich rachunkach bankou,5,ch
lsuma
$ sz) stkich sald) na dziefl t$'orzenia odporviedzi lub na dzieri 3 1.0l_20 I gr.

2.

Czt dohoruia Paish|o transrkcii hupnt/sprzedarr waluty obcci? J€Sli tah. io:

a'Jaliajest szacunkosa

*ielkoii

rocznych rransakcji tvalurowych

(u mln pLN)?

b/ Jalia k$ole oraz rvjakich \ialulach planuja paisr$o przewaluto*ai $, 20lgr. ?

3.

Jakie inwestlcie ztmierzaia Paisawo realizowad $ 20lEr. oraz czr' bed8 Paist$o ubif'psd sie o

finansowanie w bankach?

'l-

Cn horzvstaia Patistwo z kr€dvtu/6rr ionvch oi, udzi€lonv tr.rsnach obslusi bsnko$€i? Jesli
tak prosimr o podanie ich rodzsiu. ttartosci oraz onrocentonanie (z podaniem formulvl.

5.

Czy planuia Psdsar o emisie obligacii? Jeili tali. prosimr o podanie olaootran€so terminu
emisii. planotran€i warto3ci oraz rodzaiu planowanei emisii.

Na Podsla$ie an.l4 usl.l IJsla]\) r'nosze o
elektron iczna na adres mailo\\ \ : lr !Lrrr.31 .:iipli"r,

i-;r

udosrepnieni(' po$,\zsz),ch

-. t'lic

i'lba'acji

$,!J4cznie poca-a

11-4.1;l

Po\\)Zsze dane zbierane sa do celo$ s1a{}st)czn}ch.

l',\lf i. \{nl(\l,,.iir\.\

od:

Agnieszka Bisek
lworek 20 marca 2018 12..47

llVyslano:
Do:

Temat:

FW: informacja ZWIK

Odpowiedi
From: Agnieszka Bisek
Sem: Tuesday, March 20, 2018 12:43 pM

To:'biuro@zapytaniapubliczne.pl' <biuro@zapytaniapubliczne,pl>
Subjest: informacja ZWIK
W odpowiedzi na maila informujq,
publicznej.

ie informacje objete Wnioskiem

z dnia 16.03.2018

Agnieszka Bisek
Dyrektor ds. Ekonomicznych

Prokurent
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roku nie stanowia informacji

