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Warszawa, 21 czerwca 2018 r. 

219/EN/SOWP/2018/SOKBT 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

 

za pośrednictwem: 

Nowoczesnej 

 

Strona skarżąca: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog 

Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

Podmiot zobowiązany: 

Nowoczesnej 

ul. Nowy Świat 27 

00-029 Warszawa 

 

 

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ 

 

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. 2017 poz. 1369; dalej jako PPSA) w imieniu 

Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej: Stowarzyszenia) wnosimy skargę na 

bezczynność Nowoczesnej w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 

dnia 12 lutego 2018 r. 

Wskutek bezczynności zarzucamy organowi naruszenie: 

− art. 61 ust.1 Konstytucji RP zapewniającego dostęp do informacji publicznej, poprzez jego 

nieuzasadnione ograniczenie;  

− art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 

2016 poz. 1764 ze zm.; dalej: UDIP) w zakresie, w jakim zobowiązuje organ do 

udostępnienia informacji  publicznej  na  wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w terminie  14 dni od dnia jego złożenia, poprzez brak udostępnienia wskazanej informacji 

publicznej. 
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Wobec powyższego wnosimy o: 

− zobowiązanie Nowoczesnej do załatwienia wniosku z dnia 12 lutego 2018 r.; 

− zasądzenie od organu skarżonego zwrotu kosztów postępowania na moją rzecz wedle norm 

przepisanych. 

 

 

UZASADNIENIE 

 Dnia 12 lutego 2018 r. Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych: 

- Wyciągów z rachunków bankowych partii z okresu od 1 września 2017 do 12 lutego 2018 r. 

-  Skanów uchwał zarządu partii z okresu od 1 września 2017 do 12 lutego 2018 r. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 UDIP Stowarzyszenie wniosło o przesłanie wnioskowanych informacji 

na wskazany adres e-mail. W odpowiedzi Dyrektor Biura Krajowego Nowoczesnej udzielił 

częściowej odpowiedzi, udostępniając  uchwały zarządu partii z okresu od 1 września 2017 do 12 

lutego 2018 r. W kwestii wyciągów z rachunków bankowych zapowiedział udostępnienie ich w 

terminie 3 miesięcy, uzasadniając ten termin koniecznością zanonimizowania danych oraz 

trwającymi wówczas pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2017 i przygotowaniem do 

badania przez biegłego rewidenta (w załączeniu wydruk odpowiedzi)..  

Jak wskazuje art. 13 ust. 2 UDIP jeżeli informacja nie może być udostępniona w zwykłym 

terminie podmiot jest obowiązany powiadomić o terminie, w jakim udostępni informację, jednak nie 

dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Termin wskazany przez Dyrektora wykraczał 

więc poza ustawowo przewidzianą możliwość wydłużenia czasu odpowiedzi. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 UDIP obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje 

związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), oraz partie 

polityczne. Nie ulega zatem wątpliwościo, że partia Nowoczesna jest podmiotem obowiązanym do 

udostępniania informacji publicznej. 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje w wyroku z 27 czerwca 2013 r. ( sygn. I OSK 513/13), 

że  „przepis art. 1 ustawy wprowadza ogólną zasadę uznającą każdą informację o sprawach 

publicznych za informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą. Nie 

budzi wątpliwości, że partia spełnia funkcje publiczne”. Wywodzi z tego, że każda informacja 

dotycząca działania partii politycznej wykonującej w ramach tych działań swoje funkcje publiczne 

spełnia warunki informacji publicznej. Stąd również wyciągi z rachunków bankowych, o które 

wnioskuje Stowarzyszenie, podlegają udostępnieniu. Co więcej należy wskazać na szczególną rolę 

partii politycznych w przestrzeni publicznej, która winna nakładać na nie wysokie standardy co do 

jawności funkcjonowania i umożliwianie każdemu jak najpełniejszego wglądu w podejmowane 

działania.  
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Wydłużony termin wskazany przez art. 13 ust. 2 UDIP upłynął 12 kwietnia 2018 r. Wskazany 

przez podmiot w odpowiedzi z 20 lutego 2018 r. termin 3 miesięcy, znacząco wykraczający poza 

ustawowe ramy, upłynął zaś 20 maja 2018 r. Pomimo upływu terminu organ nie udostępnił części 

informacji publicznej wskazanej we wniosku, tj. wyciągów z rachunków bankowych partii z okresu 

od 1 września 2017 do 12 lutego 2018 r. Zgodnie z m.in. postanowieniem NSA z dnia 23 kwietnia 

2010 r. (sygn. akt I OSK 646/10) skarga na bezczynność w przedmiocie informacji publicznej nie 

musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia. 

Wobec powyższego skarga jest uzasadniona i Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- wydruk odpowiedzi na wniosek, 

- odpis skargi z załącznikiem, 

- KRS Stowarzyszenia, 

- statut Stowarzyszenia. 

 


