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ZARZĄD 
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WEZWANIE W TRYBIE ART.3 UST.1. PKT.1 ORAZ ART.14 UST.1 I 2 USTAWY  

ORAZ POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
działając w imieniu Partii Politycznej Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Gdyni (81-042) przy ul. Wejherowskiej 16 (NIP 
958 169 58 23, REGON 381286805), wpisanej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr EwP 386, niniejszym –  

 
Informuję, że żądane przez Państwa informacje mają charakter informacji przetworzonych, gdyż muszą być one 

specjalnie przygotowane według wskazanych kryteriów. Przygotowywanie tak znacznej liczby informacji zakłóca 
funkcjonowanie partii, gdyż wymaga zatrudnienia osoby, która wyszuka i skopiuje żądane przez Państwa dokumenty 
księgowe, jak również sporządzi wydruki setek stron wyciągów bankowych, a następnie – stosownie do treści art. 5 ust.2. 
cyt. Ustawy, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). – dokona anonimizacji danych osób fizycznych. 
Z tej przyczyny na podstawie art. 3 ust. pkt.1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 
(DZ.U.2018.1330 t.j.)  
 

1. Wzywam w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do wykazania, że udostępnienie wskazanych we 
wniosku informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

 
Informuję jednocześnie, że udostępnienia informacji publicznej nie może zostać wykonane zgodnie z wnioskiem z 

uwagi na brak możliwości techniczno-organizacyjnych Partii przygotowania elektronicznej wersji wnioskowanej 
informacji. Wskazujemy jednocześnie, że wnioskowana informacja może zostać udostępniona w formie papierowej 
przekazanej listem poleconym.  
W związku z powyższym na podstawie art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji 
publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.)  
 

2. Wzywam Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie o złożenie w terminie 14 dni 
od otrzymania niniejszego pisma, wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie i sposobie wskazanym 
powyżej, z jednoczesnym adresu doręczenia wnioskowanej informacji.  

 
 Jednocześnie informuję, iż czynności, związane z przygotowaniem tak dużej ilości informacji przetworzonych 

wymagają poniesienia przez Partię dodatkowych kosztów i  z tej przyczyny na podstawie art.15 ust.1 i 2  ustawy z dnia 06 
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.)  

 
3. Informuję Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie że opłata, pokrywająca 

koszty dokonania fotokopii dokumentów, wydruku wyciągów bankowych, obejmujących wpłaty osób 
fizycznych na rachunek statutowy Partii oraz prace osób, wykonujących te czynności,  wynosić będzie 150 zł 
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Jednocześnie na podstawie art. 13 ust.2 w zw. z ust.1 2  ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.) 
 
 Informuję,  że w przypadku otrzymania od Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedziba w 

Warszawie wnioskowanych  w niniejszym piśmie:  w pkt. 1. I 2.  Informacji udostepnienie informacji nastąpi w terminie 
do 11 maja 2019 r. 
  
Powiadamiam Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, iż powodem opóźnienia 
wykonania wyżej wskazanego wniosku są następujące okoliczności: 
❖ konieczność wyszukania w dokumentacji księgowej za okres kilku miesięcy oraz przygotowania kserokopii obszernej 

ilości wnioskowanych dokumentów (faktur), 
❖ konieczność dokonania anonimizacja dużej ilości danych osobowych osób wpłacających, stosownie do treści art. 5 

ust.2. cyt. Ustawy, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
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