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PISMO PROCESOWE STRONY SKARŻĄCEJ 

I. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wskazuje, że Platforma 

Obywatelska RP wciąż pozostaje w bezczynności w zakresie realizacji wniosku z 9 sierpnia 

2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie realizacji wniosku w zakresie, w 

jakim dotyczył on wydatków z Funduszu Eksperckiego w latach 2010-2015. 

II. W odpowiedzi na skargę z 15 listopada 2016 r. podmiot zobowiązany do udostępniania 

informacji publicznej – Platforma Obywatelska RP – którego bezczynność jest przedmiotem 

niniejszej sprawy, wskazał m.in., że: 

Informacja w kwestiach zamieszczonych w zapytaniu skarżącego z 9 sierpnia 2016 

r. została skarżącemu udzielona w dniu 14.11.2016 r. (…) drogą mailową (…). 

Jednocześnie wyjaśniam, że całość informacji o wydatkach partii z Funduszu 

Eksperckiego za okres lat 2010-2015 znajduje się obecnie w domenie publicznej (w 

Państwowej Komisji Wyborczej). Oznacza to, że organ nie jest zobowiązany do 

udostępniania jej na wniosek. Wnioskodawcy udostępniono zatem informację za 

okres 1 stycznia – 9 sierpnia 2016 r. (str. 1 odpowiedzi na skargę) 

Platforma Obywatelska RP uznała zatem, że nie jest zobowiązana do udostępniania żądanej 

przez Sieć Watchdog informacji, bo całość informacji o wydatkach partii z Funduszu 

Eksperckiego „znajduje się obecnie w domenie publicznej (w Państwowej Komisji 

Wyborczej)”. Należy wskazać, że taki argument nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w 

obowiązującym prawie, bo jedyne, co może zwolnić podmiot zobowiązany z udzielania 

odpowiedzi na wniosek, jest zamieszczenie określonej informacji na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

III. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wskazuje, że Platforma 

Obywatelska RP wciąż nie wykonała w całości wniosku z 9 sierpnia 2016 r., bo nie 

udostępniono informacji o wydatkach z Funduszu Eksperckiego, dotyczących lat 2010-2015, 

pomimo że informacje te zostały objęte przedmiotem wniosku. 



W związku z powyższym Platforma Obywatelska RP wciąż pozostaje w bezczynności w 

zakresie realizacji wniosku w zakresie, w jakim dotyczył on wydatków z Funduszu 

Eksperckiego w latach 2010-2015. 

 

 

Załącznik: 

 odpis niniejszego pisma procesowego. 

 

 


