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RE: Wniosek o udostępnienie informacji

"PZPN" <pzpn@pzpn.pl>

Do: "Sieć Obywatelska Watchdog Polska" <biurosowp@siecobywatelska.pl>

W nawiązaniu do otrzymanej w dniu 31  stycznia 2017  roku od Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
korespondencji mailowej  zawierającej wnioski o udostępnienie  informacji w postaci budżetu PZPN na  rok 2009,2010,
2011, 2012,2013, 2014, 2015 oraz 2016 wraz z załącznikami niniejszym uprzejmie informujemy, iż Związek nie znajduje
podstaw prawnych do przekazania Państwa stowarzyszeniu wskazanych informacji.

Jednocześnie  wyjaśniamy,  że  nawet  gdyby  przyjąć,  że  Sieć  Obywatelska Watchdog  Polska  domaga  się  od  PZPN
udostępnienia  tych  informacji  i  dokumentów  w  trybie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  września  2001  roku  o  dostępie  do
informacji publicznej  (tekst  jedn. Dz. U. 2016  r., poz. 1764; dalej:  „u.d.i.p.”), co  jednak w żaden sposób nie wynika z
treści wniosków, które wpłynęły do PZPN, to  tego rodzaju  informacje nie stanowią  informacji publicznej w rozumieniu
przepisów tej ustawy, w związku z czym nie podlegają one udostępnianiu w trybie w niej przewidzianym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p.,  jedynie  informacja o sprawach publicznych stanowi  informację publiczną w rozumieniu
tej ustawy i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Natomiast,  jak wynika  z  art.  61  ust.  1 Konstytucji RP,  obywatel ma  prawo  do  uzyskiwania  informacji  o  działalności
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych
w  zakresie,  w  jakim  wykonują  one  zadania  władzy  publicznej  i  gospodarują  mieniem  komunalnym  lub  majątkiem
Skarbu Państwa.

W  kontekście  powyższego  należy  stwierdzić,  że  spośród  informacji  dotyczących  podmiotów  innych  niż  władze
publiczne i osoby pełniące funkcje publiczne, a zatem organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz  innych
osób  i  jednostek organizacyjnych, charakter  informacji publicznej należy przypisać  jedynie  tym, które odnoszą się do
wskazanej w art. 61 Konstytucji RP publicznej sfery  ich działalności, a więc wykonywania zadań władzy publicznej  i
gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Tymczasem  PZPN  jest  organizacją  korporacyjną  typu  stowarzyszeniowego,  działającą  w myśl  przepisów  ustawy  z
dnia  25  czerwca  2010  roku  o  sporcie  (tekst  jedn.  Dz.  U.  2016  r.,  poz.  176  ze  zm.),  a  w  zakresie  w  niej
nieuregulowanym na podstawie ustawy z dnia 7  kwietnia 1989  roku   Prawo o stowarzyszeniach  (tekst  jedn. Dz. U.
2017 r., poz. 210 ze zm.).

Na  podstawie  cyt.  aktów  normatywnych,  informacja  o  budżecie  polskiego  związku  sportowego  (jako  instrumencie
rachunkowości zarządczej) na dany rok wraz z niesprecyzowanymi załącznikami, które miałyby funkcjonować wraz z
takim budżetem, nie stanowi  informacji publicznej. Nota bene – Statut PZPN nie posługuje się  terminem budżet,  lecz
pojęciem  „plan  finansowy”,  w  ramach  którego,  w  danym  roku  rozliczeniowym  mogą  być  dokonywane  przeniesienia
wydatków ( art. 26 pkt 9 oraz art.78 par.5  par.7 Statutu).

Równocześnie pragniemy zauważyć,  iż prawodawca uchwalając w dniu 25 czerwca 2010  roku ustawę o sporcie nie
stwierdził  ratio  legis  upublicznienia  jakiejkolwiek  sfery  finansowej  działalności  polskich  związków  sportowych.
Nastąpiło to dopiero na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku
dochodowym od  osób  fizycznych  ( Dz.U.  poz.  1321),  która weszła w  życie  z  dniem 21 września  2015  roku. Na  jej
podstawie  przyjęto  m.in.  nowy  art.9  ust.8,  z  którego  wynika,  iż  „  po  rozpatrzeniu  i  zatwierdzeniu  przez  walne
zgromadzenia  członków albo  delegatów polskiego  związku  sportowego  sporządzonego przez  zarząd  sprawozdania  z
działalności polskiego związku sportowego oraz rocznego sprawozdania finansowego po jego zbadaniu przez biegłego
rewidenta  polski  związek  sportowy  ma  obowiązek  przesłać  w  nieprzekraczalnym  terminie  30  dni  do  ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej”

Należy  przyjmować,  iż  powyższe  rozwiązanie  zostało  przyjęte  wobec  zwiększającego  się  finansowania  polskich
związków  sportowych  ze  środków  budżetu  państwa.  Choć  nasz  Związek  nie  należy  do  grupy  ogólnopolskich
organizacji sportowych, których podstawowa działalność statutowa jest finansowana ze środków państwowych ( jak to
ma miejsce w przypadku większości polskich związków sportowych), co wskazuje na w pełni samodzielny charakter
naszej aktywności, to oczywiście stosujemy w pełnym zakresie art. 9 ust.8 ustawy o sporcie.

Od  2016  roku  PZPN  przekazuje  zatem  do  Ministra  Sportu  i  Turystyki  sprawozdanie  finansowe  za  rok  ubiegły  –
obejmujące m.in. bilans przychodów i wydatków w rozumieniu art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości – zbadane przez
biegłego  rewidenta oraz  zatwierdzone przez walne  zgromadzenie delegatów. Od  tego momentu Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska  Watchdog  Polska,  tak  jak  każdy  inny  podmiot  prawa  polskiego,  ma  możliwość  zapoznania  się  ze
sprawozdaniem finansowym naszej organizacji korporacyjnej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Skoro  zatem  taki  ustawowy  obowiązek  publikacyjny  nie  istniał  w  odniesieniu  do  sprawozdań  finansowych  polskich
związków sportowych    a  tym bardziej wobec bardziej  roboczych planów  finansowych,  typu preliminarz  budżetowy  
przed 2015 rokiem,  to brakuje podstaw prawnych do przekazania Państwa Stowarzyszeniu preliminarzy budżetowych
PZPN za lata 2009 – 2016.



PZPN

From: Sieć Obywatelska Watchdog Polska [mailto:biurosowp@siecobywatelska.pl] 
Sent: Tuesday, January 31, 2017 3:27 PM
To: pzpn@pzpn.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

budżetu PZPN na rok 2009 wraz z załącznikami,
budżetu PZPN na rok 2010 wraz z załącznikami,
budżetu PZPN na rok 2011 wraz z załącznikami.

Wnosimy o przesłanie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na niniejszy adres email.

Szymon Osowski, Bartosz Wilk  członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
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