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Sieć Obywatelska - Watchdog Polska

Warszawa (miasto), 2020-04-06

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

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
WARSZAWA
WARSZAWA
UL. GRZYBOWSKA 45

SKARGA
na bezczynność
SKARGA
na bezczynność
Treść dokumentu
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
za pośrednictwem:
Agencja Rezerw Materiałowych
skarżący:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ePuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
KRS: 0000181348
podmiot zobowiązany:
Agencja Rezerw Materiałowych
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 Agencji Rezerw Materiałowych, 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.
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Wobec powyższego wnosimy o:
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 Agencji Rezerw Materiałowych o udostępnienie następujących
informacji:

1. liczba zakupionych testów na koronawirusa COVID-19;
2. koszt poniesiony przy tym zakupie;
3. czy ww. zakupy zostały dokonane w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Pismem z 1 kwietnia 2020 r. Agencja Rezerw Materiałowych przesłał do Stowarzyszenia następującej odpowiedzi:
"W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.03.2020 r. uprzejmie informuję, że z
uwagi na przeznaczenie rezerw strategicznych (art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych – Dz.U. z 2017 r. poz. 1846) informacje dotyczące asortymentu i ilości rezerw stanowią informacje
niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Zakupy asortymentu do rezerw dokonywane są w oparciu o decyzje ministra nadzorującego pracę Agencji Rezerw
Materiałowych oraz Rządowy Program Rezerw Strategicznych, które są dokumentami niejawnymi."
Zwrócić należy na kontekst wnioskowanych informacji. Z informacji jakie przekazują nam członkowie rządu wynika,
że państwo przygotowywało się do nadejścia pandemii, np. Prezes Rady Ministrów "Rozpoczęliśmy te przygotowania
parę miesięcy temu, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy, bodaj 9 stycznia o przypadkach koronawirusa”
https://twitter.com/WiadomosciTVP/status/1240365172797079552.
Jednocześnie w informacji prasowych wynika: „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. Wbrew
twierdzeniu polityków 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. ARM_wpis.PNG
2. odpis_aktualny KRS 1.04.2020.pdf

2020-04-06, 18:36

Dokument elektroniczny

3z3

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=106410055&type=E...

3. BIP Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska - Statut Stowarzyszenia(4).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Daty złożenia podpisu:
2020-04-06T15:10:38.354+02:002020-04-06T16:47:24.660+02:002020-04-06T17:10:16.233+02:00
Podpis elektroniczny

2020-04-06, 18:36

