
Warszawa, 21 października 2016 r. 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie 

Za pośrednictwem: 

Platforma Obywatelska RP 

ul. Wiejska 12a, piętro IV 

00-490 Warszawa 

Skarżące: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

Podmiot zobowiązany: 

Platforma Obywatelska 

 

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ 

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) 

stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: „Stowarzyszenie”) wnosi 

skargę na bezczynność Platformy Obywatelskiej, zarzucając naruszenie art. 13 ust 1. ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze 

zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej. 

Stowarzyszenie wnosi o: 

1) zobowiązanie Platformy Obywatelskiej do załatwienia wniosku z 9 sierpnia 2016 r., 

2) stwierdzenie, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

Stowarzyszenie wskazuje, że jest organizacją pozarządową, mającą status organizacji 

pożytku publicznego, działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Sprawa zawisła przed tutejszym sądem jest sprawą własną 

Stowarzyszenia, związaną z realizacją misji i celów Stowarzyszenia
1
. W związku z tym, 

                                                           
1
Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia 

(§ 7 statutu stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Z kolei celem Stowarzyszenia jest 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności 

podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia 



na podstawie art. 239 § 2 PPSA Stowarzyszenie nie ma obowiązku uiszczania opłat 

sądowych. 

 

UZASADNIENIE 

9 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej został wysłany do Platformy 

Obywatelskiej, na adres biuro@platforma.org, wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

w postaci informacji o wydatkach jakie partia poniosła w ramach Funduszu Eksperckiego od 

roku 2010, w szczególności określenie przedmiotu wydatku, kwoty, z kim dana umowa 

została zawarta, na czyją rzecz dokonano zapłaty, datę zawarcia umowy oraz datę dokonania 

zapłaty. 

Platforma Obywatelska, jako partia polityczna, jest zobowiązana do udostępniania 

informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 2 UDIP. Informacja, o której udostępnienie 

zwróciło się Stowarzyszenie, jest informacją o sprawach publicznych, zatem – w świetle art. 1 

ust. 1 UDIP – stanowi informacje publiczną. To sprawia, że partia miała obowiązek 

rozpatrzyć złożony przez Stowarzyszenie wniosek. 

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie załatwił wniosku do 

dnia złożenia niniejszej skargi. Tym samym organ naruszył art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, zgodnie z którym udostępnianie informacji publicznej na wniosek 

następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

Rażący charakter bezczynności Platformy Obywatelskiej RP w ocenie Stowarzyszenia 

polega na tym, że partia w ogóle, w żaden sposób nie zareagowała na złożony przez 

Stowarzyszenie wniosek o udostępnienie informacji publicznej. To zaś stanowi przejaw 

lekceważenia wynikających z prawa obowiązków informacyjnych, ciążących na partii 

politycznej. 

W przytoczonym stanie faktycznym skarga na bezczynność Platformy Obywatelskiej 

jest uzasadniona i konieczna. 

 

Załączniki: 

 odpis skargi, 

 wydruk KRS Stowarzyszenia, 

 wydruk statutu Stowarzyszenia. 

                                                                                                                                                                                     
przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym m.in. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji 

publicznej (§ 8 pkt 1 statutu). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. monitorowanie podmiotów 

publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne (§9 pkt 1 statutu Stowarzyszenia). 


