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Warszawa (miasto), 2020-02-21

WNIOSEK

wniosek o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi

24/EN/SOWP/2020/ePUAP 
 
Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie), na podstawie 
art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz. 2325) oraz art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429, dalej jako: UDIP), wnosimy o: 
 
1) wymierzenie grzywny partii Wiosna Roberta Biedronia (dalej jako: Partia), za nieprzekazanie Sądowi skargi na 
decyzję wysłanej 14 sierpnia 2019 r. wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w maksymalnej wysokości; 
 
2) zasądzenie od Partii na rzecz Stowarzyszenia zwrotu kosztów postępowania wedle norm przepisanych. 
 
                                                                     UZASADNIENIE 
I. Stan faktyczny sprawy 
 
W dniu 14 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie nadało za pośrednictwem Poczty Polskiej skargę na decyzję Partii z 22 
lipca 2019 r., odmawiającą udostępnienia informacji publicznej. 
 
Dowód: potwierdzenie nadania oraz wydruk potwierdzenia odebrania z systemu Poczty Polskiej S.A. 
 
W styczniu 2020 roku, w związku z brakiem wiadomości ze strony sądu administracyjnego, Stowarzyszenie 
skontaktowało się z wydziałem informacji sądowej WSA w Gdańsku, gdzie wskazano, że podobna skarga jeszcze 
nie wpłynęła. 
 
W związku z tym 28 stycznia 2020 r. wezwaliśmy Partię do przekazania skargi. W odpowiedzi otrzymaliśmy serię 
maili, w których skarżona informowała nas o konieczności ponownego skompletowania akt, przedłużeniu czasu na 
odpowiedź, zagubieniu skargi. Stowarzyszenie zażądało pierwotnie, by Partia w terminie 3 dni przekazała skargę do 
sądu, a następnie przedłużyło termin oczekiwania do 3 tygodni. Mimo wskazania ostatecznego terminu na 18 
lutego 2020 r. Partia nie przekazała skargi, co potwierdziła mailem z dnia 20 lutego 2020 r., pisząc o dalszym 
szykowaniu wysyłki. 
 
Dowód: kopie poczty elektronicznej. 
 
Na dzień składania wniosku o ukaranie grzywną dalej nie uzyskaliśmy żadnej informacji, która sugerowałaby, że 
Partii udało się skutecznie przekazać skargę do tutejszego sądu administracyjnego. 
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II. Uzasadnienie prawne 
 
Zgodnie z art. 54 § 1-2 PPSA skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który 
przekazuje całość akt sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki skarżącego. Termin 30 dni został 
natomiast skrócony przepisem szczególnym UDIP, tj. jej art. 21 pkt 1, według którego do skarg w postępowaniu o 
udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy PPSA, z zastrzeżeniem, że obowiązkiem organu jest 
przekazanie skargi w terminie 15 dni. Konsekwencją zaniechania przekazania skargi jest więc możliwość 
wymierzenia grzywny podmiotowi zobowiązanemu, na co wskazuje wprost art. 55 § 1 PPSA.  
 
 WSA w Szczecinie w postanowieniu z dnia 1 października 2015 r. (sygn. akt II SO/Sz 7/15) wyjaśnił: „Oznacza to, 
że przesłanką do wymierzenia grzywny jest sam fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu w 
ustawowym terminie, bez względu na powody takiego stanu rzeczy. Natomiast wymierzając grzywnę w określonej 
wysokości, sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy, w tym między innymi przyczyny nie 
wypełnienia przez organ ciążącego na nim obowiązku. Dodatkowo: Organ musi wykonać ten obowiązek w całości, 
co oznacza, że w wyznaczonym terminie ma przekazać sądowi administracyjnemu skargę, akta sprawy i odpowiedź 
na skargę. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy sprawa należy do właściwości sądów administracyjnych, 
czy też nie” (R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. 
Wyd. 5, Warszawa 2017). 
 
Podstawą do wymierzenia grzywny jest sam brak wykonania obowiązku z art. 54 § 2, czyli obowiązku przekazania 
w określonym terminie skargi wraz z aktami sprawy. Wynika to z bezwzględnego charakteru tego obowiązku. 
Na gruncie niniejszej sprawy konieczne jest by wskazać, że nie jest to pierwszy kontakt Partii z postępowaniem w 
sprawie o nieudostępnienie informacji publicznej. Podobny spór Partia prowadziła już chociażby z samym 
Stowarzyszeniem. Tym samym jest świadoma obowiązków spoczywających na niej z mocy przepisów PPSA oraz 
UDIP.  
 
Tymczasem Partia, pomimo upływu blisko sześciu miesięcy nie przekazała skargi do sądu administracyjnego. Co 
więcej, ponaglona, po ponad trzech tygodniach nadal nie dopełniła tego obowiązku, oczekując dodatkowo od 
wnioskodawcy ponownego przesłania  pism wymienionych w toku sprawy. Należy tutaj ponownie podkreślić, że w 
przypadku postępowań regulowanych przez UDIP znajduje zastosowanie szczególny, 15-dniowy termin na 
przekazanie skargi wraz z kompletem akt. Termin ten został już wielokrotnie przekroczony przez skarżoną Partię. 
Ta szczególna regulacja jasno wskazuje zaś, że postępowanie w sprawach o udostępnienie informacji publicznej 
winno przebiegać sprawnie i bez zbędnych komplikacji dla wnioskodawcy. Co więcej ponaglenie również nie 
spowodowało niezwłocznego przekazania skargi. W związku z tym na ten moment Partia z całą pewnością nie 
dopełnia na ten moment przewidzianych prawem obowiązków. 
 
W związku z powyższym wniosek jest uzasadniony i wnosimy jak na wstępie.  
 
Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
 
Załączniki: 
 
1) kopia skargi na decyzję, 
2) dowody wymienione we wniosku, 
3) odpis aktualny KRS. 
 
_________________________________________________________ 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska 
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa 
tel: 22 844 73 55 
adres email: biuro@siecobywatelska.pl 
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Podpis elektroniczny

skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka 
www.siecobywatelska.pl 
www.watchdogportal.pl 
www.funduszesoleckie.pl 
www.informacjapubliczna.org 
NIP 526282872 
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Załączniki:

1. skarga na decyzję partii Wiosna i potw. nadania.pdf

2. wymiana mailowa z Partią Wiosna ws. przekazania skargi.pdf

3. odpis_aktualny_181348_1582283402627.pdf

4. Śledzenie przesyłek - partia Wiosna SND.pdf
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