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Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

Warszawa (miasto), 2020-04-03

02-605 Warszawa
Warszawa (miasto)
ul. Ursynowska 22 / 2

AGENCJA WYWIADU
WARSZAWA
WARSZAWA
UL. MIŁOBĘDZKA 55

SKARGA
na bezczynność
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
za pośrednictwem:
Szefa Agencji Wywiadu
skarżący:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ePuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
KRS: 0000181348
podmiot zobowiązany:
Szef Agencji Wywiadu

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ
W trybie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 50 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako:
„PPSA”) w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej: „Stowarzyszenie”) zaskarżamy
bezczynność Szefa Agencji Wywiadu, którego bezczynność zaskarżamy w przedmiocie udostępnienia informacji
publicznej.
Wskutek bezczynności organu zarzucamy naruszenie:
1)

art. 61 ust. 1 i 2 w zw. z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dalej:

„Konstytucja RP”) przepisy te gwarantują dostarczanie do debaty publicznej informacji będących w posiadaniu
władz publicznych w sytuacji w jakiej są one niezbędne do oceny działania Rządu, a odmowa ich udostępnienia
narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Wobec powyższego wnosimy o:
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1)

zobowiązanie organu do załatwienia wniosku z dnia takiego a takiego,

2)

zasądzenie od organu na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE
30 marca 2020 r. Stowarzyszenie zwróciło się do Szefa Agencji Wywiadu o udostępnienie następujących informacji:
1. informacji w postaci analizy, o której mowa w artykule: https://wyborcza.pl/7,75398,25811338,wywiad-juzwstyczniu-ostrzegal-przed-epidemia-koronawirusa.html
2. kto i jaki organ został poinformowany o zagrożeniu.
Pismem z 1 kwietnia 2020 r. Szef Agencji Wywiadu przesłał do Stowarzyszenia następującej odpowiedzi:
Odpowiadając na wniosek z 30.03.2020 r. informujemy, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002
r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w związku z wykonywaniem swoich zadań,
Agencje zapewniają ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych
obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy tych Agencji.
Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi podstawę prawa do informacji. Stanowi on o tym, że 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.
Informacje, o których udostępnienie się zwróciłem/zwróciłam, stanowią przedmiot konstytucyjnego uprawnienia,
bowiem stanowią informacje o działalności organów władzy publicznej/osób pełniących funkcje
publiczne/działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego/innych osób oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa.
Jednocześnie zwrócić należy na kontekst wnioskowanych informacji. Z informacji prasowych wynika, że „W styczniu
2020 r. rząd dostał notatkę Agencji Wywiadu, że zagrożenie koronawirusem z Chin jest poważne i należy się
przygotować na kryzys”. Stowarzyszenie uważa, że informacje o jakie zawnioskowało mają fundamentalne
znaczenie dla debaty publicznej o tym jak Rząd przygotowywał się i jakie działania podjął w związku z
otrzymywanymi ostrzeżeniami.
Stowarzyszenie podnosi, iż jednocześnie zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji o tym
jak przygotowywał się Rząd, po tym jak Prezes Rady Ministrów oświadczył, że „Rozpoczęliśmy te przygotowania
parę miesięcy temu, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy, bodaj 9 stycznia o przypadkach koronawirusa”
https://twitter.com/WiadomosciTVP/status/1240365172797079552.
Jednakże chaotyczne i gwałtowne decyzje rządzących są naszym udziałem prawie codziennie. Nagle zapada decyzja
o zamknięciu szkół dezorganizująca życie rodzin, zakładów pracy i szkół; z dnia na dzień zamykane są granice
państwa; nie ma środków dezynfekcyjnych w sklepach. Rzeczywistość pokazuje, że możliwe, że mimo ostrzeżeń
Rząd nie podjął odpowiednich działań. Naszym zdaniem wnioskowane informacje są niezbędne do oceny i
ewentualnego rozliczenia politycznego członków rządu.
Załączniki:
1)

potwierdzenie uiszczenia przelewem 100,00 zł tytułem wpisu sądowego od skargi na bezczynność,
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wydruk aktualny z KRS i Statutu (załączamy, gdy skargę składa osoba prawna np. organizacja pozarządowa).

Załączniki:
1. odpis_aktualny KRS 1.04.2020.pdf
2. BIP Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska - Statut Stowarzyszenia(4).pdf
3. SAW_wpis.PNG
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