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SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ
W imieniu Stowarzyszenia „Sieć Obywatelska Watchdog Polska” (dalej jako: ,,Stowarzyszenie") na podstawie art. 3 §2 pkt 8 w
zw. z art. 50 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2325 ze zm., dalej jako: „PPSA”) zaskarżamy bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 15 lipca 2020 r. w zakresie pkt 1 i 2.
Wskutek bezczynności Organu zarzucamy naruszenie:

1)

art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie w jakim przepis ten stanowi

podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na jedynie częściowej realizacji
wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
2)

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: „UDIP”) w zakresie, w

jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub
centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek, poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieprawidłowym, gdyż
tylko częściowym, zrealizowaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
3)

art. 13 ust. 2 UDIP poprzez błędne zastosowanie polegające na nieudzieleniu informacji publicznej na złożony wniosek,

pomimo upływu terminu, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie.
Wobec powyższego wnosimy o:
1)

zobowiązanie Organu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 lipca 2020 r. w zakresie pkt 1

i 2 wniosku,
2)

zasądzenie od Organu na rzecz Stowarzyszenia kosztów postępowania wedle norm przepisanych,

3)

stwierdzenie, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

4)

wymierzenie Organowi grzywny na podstawie art. 149§2 PPSA
UZASADNIENIE

Dnia 15 lipca 2020 r. Stowarzyszenie poprzez platformę ePUAP złożyło wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnosząc o
przesłanie następujących informacji:
„1. spisu delegacji (wyjazdów) z udziałem Prezesa Rady Ministrów w następujących zakresach czasowych:
a) od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r.;
b) od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r.;
c) od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.;
2. zbiorczego kosztu ww. wizyt we wskazanych adresach;
3. czy w 2020 r. Prezes Rady Ministrów korzystał z urlopu, a jeśli tak, to w jakich datach.”
Jako metodę przekazania wnioskowanych informacji wskazano platformę ePUAP.
Organ w piśmie z 22 lipca 2020 r. CIR.WOAIP.5503.443.2020.AK przedłużył termin udzielenia odpowiedzi na wniosek o
informację publiczną do dnia 15 września 2020 r. w zakresie pytań w pkt 1 i 2. Udzielił jednocześnie pełnej odpowiedzi na
informacje wnioskowane w pkt 3.
Jednakże, do chwili obecnej Stowarzyszenie nie otrzymało ani wnioskowanych informacji, ani też decyzji odmownej.
Warto zaznaczyć, że po upływie wyznaczonego terminu Stowarzyszenie, za pośrednictwem platformy ePUAP dwukrotnie tj. 22
września 2020 r. i 13 stycznia 2021 r. wzywało Organ do wykonania wniosku. Nie otrzymano jednak jakiejkolwiek odpowiedzi ze
strony Organu.
Nie ulega wątpliwości, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów należy do podmiotów zobowiązanych, stosownie do art. 4 ust.1
UDIP.
W przedmiotowej sprawie nie wydaje się, by kwestią sporną było to, czy wnioskowane przez Stowarzyszenie informacje są
informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 UDIP, lub czy powinny zostać udostępnione.
Bezczynność organu na gruncie przepisów UDIP polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialnotechnicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje i jednocześnie nie wydaje decyzji o odmowie jej
udostępnienia, albo też udziela informacji niepełnej, czy też niezgodnej z wnioskiem, niejasnej, czy niewiarygodnej oraz gdy
odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie, ponadto nie informuje strony o tym, że nie posiada
wnioskowanej informacji (wyrok WSA w Łodzi, II SAB/Łd 82/18)

W niniejszej sprawie Organ nie załatwił wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 15 lipca 2020 r., pomimo przedłużył
termin udzielenia odpowiedzi na wniosek na podstawie art. 13 ust. 2 UDIP.
Należy zatem stwierdzić, że Organ pozostaje w bezczynności.
Fakt, że opóźnienie Organu w zrealizowaniu wniosku jest znaczne i wynosi ponad 4 miesiące od upływu terminu określonego w
art. 13 ust. 2 UDIP i ponad 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jak również brak realizacji wniosku w zakresie pkt 1 i 2
pomimo składania przez Stowarzyszenie pism wskazujących na obowiązek załatwienia żądania, świadczy o braku woli Organu
do rozpoznania złożonego wniosku w nieudostępnionym zakresie, tym samym wskazuje na rażące naruszenie prawa, którego
dopuścił się Organ. Istotne znaczenie ma w tej mierze dwukrotne zwracanie się przez Stowarzyszenie do Organu z wezwaniami
do wykonania wniosku, wskazującymi na obowiązek załatwienia wniosku (pisma z 22 września 2020 r. i 13 stycznia 2021 r.,
skierowane przez ePUAP), które pozostały bez odpowiedzi. Wskazane okoliczności uzasadniają też wniosek procesowy o
wymierzenie Organowi grzywny.
W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi jak w petitum skargi.
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