Szczecin, 25 stycznia 2017 r.
Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
79/OB/SOWP/2017/SOBW
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Ciołka 14
01-443 Warszawa
ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: „ Stowarzyszenie”) składa
niniejszym zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia na szkodę:
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
przestępstwa z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. .1764, dalej jako: „UDIP”) przez :
Zarząd Fundacji Nasza Przyszłość
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie wnosi o :
1. Wszczęcie w przedmiotowej sprawie śledztwa wobec uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestępstw przez w/w.
2. Poinformowanie mnie o wszczęciu śledztwa w terminach oznaczonych przepisami
Kodeksu postępowania karnego.
3. Uznanie Stowarzyszenia za stronę pokrzywdzoną w niniejszej sprawie
4. Uwzględnienie następujących wniosków dowodowych :
a) Zapoznanie się z przesłanymi dokumentami:
b) Przesłuchanie w charakterze świadków:
 przedstawiciela Stowarzyszenia: Szymona Osowskiego (prezesa zarządu Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska) lub Bartosza Wilka (sekretarza, członka
zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska) – w Szczecinie
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UZASADNIENIE

I. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
3 listopada 2016 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Fundacji Nasza Przyszłość z
wnioskiem o udostępnienie:
 informacji o tym, jakie przedsięwzięcia od 2008 r., w których korzystano ze środków
publicznych, prowadziła Fundacja - w tym względzie o przekazanie informacji o nazwie
poszczególnych przedsięwzięć (projektów), wskazanie podmiotu przekazującego Fundacji
środki publiczne oraz podanie roku podpisania umowy związanej z przekazaniem
środków publicznych (jeżeli została podpisana umowa),
 informacji o wydatkach w ramach przedsięwzięć, w których Fundacja korzystała
ze środków publicznych, poprzez podanie kwoty wydatku, daty, strony wydatku
(np. z kim była zawarta umowa), przedmiotu wydatku – od 1 stycznia 2016 r.
oraz o przesłanie wskazanych informacji na adres e-mail: biurosowp@siecobywatelska.pl.
Wniosek został wysłany listem poleconym (nr przesyłki 00859007731456166039), i
został doręczony 7 listopada 2016 r. Do dnia złożenia niniejszego zawiadomienia
Stowarzyszenie nie otrzymało odpowiedzi na złożony wniosek.
II. Zakres wniosku – informacja publiczna
Fundacja Nasza przyszłość, jako podmiot dysponujący majątkiem publicznym, jest
zobowiązany do udzielenia wskazanych informacji, stanowiących informację publiczną,
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 1 ust. 1 UDIP.
Przedmiotem złożonego wniosku jest informacja o sprawach publicznych, zatem –
zgodnie z art. 1 ust. 1 UDIP – informacja publiczna. Złożony wniosek dotyczył informacji
odnoszących się do przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację, które były finansowane
ze środków publicznych, w tym w szczególności informacji o nazwie poszczególnych
przedsięwzięć (projektów), wniosek o wskazanie podmiotu przekazującego Fundacji środki
publiczne oraz o podanie roku podpisania umowy związanej z przekazaniem środków
publicznych (jeżeli została podpisana umowa). Wniosek dotyczy działalności Fundacji
wyłącznie w zakresie w jakim wykonuje ona zadania gospodarując mieniem komunalnym
lub majątkiem Skarbu Państwa (środki publiczne) więc na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji
RP oraz art. 1 ust. 1 UDIP udostępnienie takiej informacji powinno odbyć się na zasadach
i w trybie określonym w UDIP.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 UDIP obowiązane do udostępniania informacji publicznej są
władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności
podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania
publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego
mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Fundacja „Lux Veritatis” jest zatem zobowiązana do udostępniania informacji publicznej w
zakresie, w jakim dysponuje majątkiem publicznym lub wykonuje zadania publiczne.
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Obejmuje to zwłaszcza udzielanie informacji publicznej dotyczącej działań finansowanych ze
środków publicznych, o których przekazanie zwróciło się Stowarzyszenie.
Artykuł 13 ust. 1 UDIP zobowiązuje do udostępnienia informacji publicznej na wniosek
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
W rzeczonej sprawie termin ten upływał 22 listopada 2016 r. Do dnia złożenia tego
zawiadomienia Stowarzyszenie:
 nie otrzymało wnioskowanej informacji publicznej;
 nie otrzymało decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej;
 nie otrzymało powiadomienia o przyczynach braku możliwości udostępnienia
informacji zgodnie z wnioskiem, o którym mówi art. 14 ust. 2 UDIP;
 nie otrzymało powiadomienia o wysokości opłaty, o której mówi art. 15 UDIP.
W niniejszym postępowaniu podmiot zobowiązany nie podjął żadnego ze wskazanych
wyżej ani przewidzianych przez prawo działań.

III. Wniosek wysłany pocztą elektroniczną
7 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie zwróciło się do Fundacji Nasza Przyszłość, poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@fnp.pl oraz nagrania@fnp.pl, z wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej, którego przedmiotem były informacje zbliżone
do tych, żądanych w opisanej powyżej sprawie.
Podmiot zobowiązany nie udzielił odpowiedzi, co doprowadziło do złożenia przez
Stowarzyszenie skargi na bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej (sygnatura sprawy przed WSA w Warszawie: II SAB/Wa 588/16).
Pomimo złożenia w tej sprawie skargi, Stowarzyszenie nie otrzymało od Fundacji
jakiejkolwiek odpowiedzi.

IV. Ponowna skarga na bezczynność
o udostępnienie informacji publicznej

w

sprawie

rozpatrzenia

wniosku

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie zdecydowało się na ponowne wystąpienie z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tym razem wysyłając go za pośrednictwem
poczty tradycyjnej (listem poleconym), aby uzyskać poświadczenie dostarczenia wniosku do
adresata – o czym mowa w punkcie I.
Podmiot zobowiązany ponownie nie odpowiedział na wniosek. Z uwagi na tą okoliczność
Stowarzyszenie 20 grudnia 2016 r ponownie złożyło skargę na bezczynność w sprawie
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dostarczona 27 grudnia 2016 r.,
numer przesyłki: 00859007731877219550).
Pomimo złożenia skargi, Stowarzyszenie wciąż nie otrzymało jakiejkolwiek
odpowiedzi ze strony podmiotu zobowiązanego.
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V. Nieudostępnienie informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi
Okoliczności sprawy wskazują, że poprzez brak jakiejkolwiek odpowiedzi, Zarząd
Fundacji Lux Veritatis rażąco i celowo lekceważy ciążące na nim obowiązki informacyjne.
Konieczność ponownego złożenia skargi na bezczynność w sprawie rozpatrzenia wniosku o
udostępnienie informacji publicznej wskazuje na wyraźny brak chęci współpracy Zarządu
Fundacji w przedmiotowej sprawie. Pozwala również na przypuszczenia o pozorności
twierdzeń o niedostarczeniu wysłanego mailowo wniosku.

Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi jak
na wstępie.

Załączniki:
 kserokopia wysłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 3 listopada
2016 r.,
 kserokopia skargi na bezczynność,
 wydruk wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 7 czerwca 2016 r.

4/4

