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Warszawa, dnia 24 września 2020 roku

 

 

                                                                                                                                         

 

ODPOWIEDŹ 
NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZŁOŻONY W TRYBIE ART. 61 UST.1. KONSTYTUCJI RP I ART.10 UST. 1 
USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W DNIACH 9 I 24 WRZEŚNIA  2020 ROKU

 

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „PZPN”), w związku z otrzymaną w dniach 9 i 24
września 2020 roku, z adresu e-mail: BiuroSOWP Stowarzyszenie biurosowp@siecobywatelska.pl
korespondencją zawierającą wniosek – złożony w trybie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art.10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 
6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm., dalej: „u.d.i.p.”) –  o udostępnienie
informacji dotyczącej:

 

1. wynagrodzeń, wypłaconych członkom Zarządu, z podziałem na imię/nazwisko i funkcję oraz miesiąc,
począwszy od początku aktu kadencji członków obecnego Zarządu;

2. nagród, wypłaconych członkom aktualnego Zarządu, od początku ich kadencji, z podziałem na
imię/nazwisko i funkcję oraz miesiąc, a także uzasadnienie wypłaconej nagrody;

3. kwot, wypłaconych w ramach podróży służbowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) pracownikom
PZPN, wraz z fakturami i rachunkami, dokumentującymi te kwoty;  uprzejmie informuje, że nie znajduje
podstaw prawnych 
do przekazania nadawcy niniejszego wniosku tego rodzaju informacji.  Przedmiotowe informacje bowiem nie
stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy, ergo nie podlegają
udostępnieniu w trybie w niej przewidzianym.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 1 u.d.i.p., jedynie informacja o sprawach publicznych stanowi informację
publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w
trybie określonym w ustawie. Natomiast, jak wynika z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, 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 lub majątkiem Skarbu Państwa.
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W kontekście powyższego należy stwierdzić, że spośród informacji dotyczących podmiotów innych niż
władze publiczne i osoby pełniące funkcje publiczne, a zatem organów samorządu gospodarczego i
zawodowego oraz innych osób i jednostek organizacyjnych, charakter informacji publicznej należy przypisać
jedynie tym, które odnoszą się do wskazanej w art. 61 Konstytucji RP publicznej sfery ich działalności, a więc
wykonywania zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa. Tymczasem Polski Związek Piłki Nożnej jest stowarzyszeniem będącym prywatnoprawną
organizacją, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, 1495, 2251, ze zm.), jak też ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.) a informacje dotyczące: wynagrodzeń i
nagród wypłaconych członkom Zarządu oraz kwot wypłaconych w ramach podróży służbowych pracownikom
PZPN,  nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy. W tym miejscu należy także
wskazać na treść art. 5 ust. 2 u.i.d.p ograniczającego obowiązek ewentualnego ujawnienia informacji z uwagi
na ochronę prywatności.

 

Polski Związek Piłki Nożnej, w oparciu o przepisy u.d.i.p., mógłby być co najwyżej zobowiązany do
udostępnienia informacji o źródłach, wielkości czy sposobie wykorzystania (wydatkowania) pozyskanych
dotacji publicznych, gdyż jedynie tego rodzaju informacje pozostawać będą w związku z wydatkowaniem
przez PZPN środków publicznych i wykonywaniem zleconych przez podmiot przekazujący dotacje zadań
publicznych. PZPN jednocześnie pragnie w tym miejscu podkreślić, że pozostaje gotowy do udostępnienia
informacji dot. źródeł, wielkości czy sposobów wykorzystania otrzymanych dotacji ze środków publicznych
jako stanowiących informację publiczną i udostępni je w każdym przypadku, gdy odpowiedni wniosek o ich
udostępnienie zostanie do PZPN skierowany.

[Ukryto cytowany tekst]


