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Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie  

 

z a  p o ś r e d n i c t w e m  

 

Ministra Edukacji Narodowej 

\w miejscu\ 

 dot. znak: DIP-SEK.0181.6.2016.KM  

Skarżący: 

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji” 

ul. Madalińskiego 23a lok.34 

02-513 Warszawa 

 

Strona przeciwna: 

      Minister Edukacji Narodowej 

        

 

S K A R G A  

na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej  

 

  

 W imieniu Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. pkt 4 

ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę 

skargę na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nieudostępnienia w terminie 

informacji publicznych, poprzez naruszenie przepisów: 

 

 art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie 

informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 8 lutego 2016 r. 

 art 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez 

wyznaczenie dwumiesięcznego terminu przekazania odpowiedzi bez spełniania przesłanek 
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pozwalających na zastosowanie powołanego przepisu.  

 

 Jednocześnie wnosimy o: 

 

1. zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji 

publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia 8 lutego 2016 r.  

2. Stwierdzeniu że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa 

3. Zasądzenie grzywny, przy czym jej wysokość pozostawiamy do uznania Sądu,  

4. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. 

 

U z a s a d n i en i e  

 

 Wnioskiem z dnia 8 lutego 2016 r. działając w imieniu Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” 

zwróciłyśmy się do Ministra Edukacji Narodowej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: 

1) Listy 1840 osób, które wypełniły i przesłały do MEN ankietę rekrutacyjną do zespołu Ekspertów 

Dobrej Zmiany. 

2) Podania kryteriów, na podstawie których z osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, wybrani będą 

eksperci współpracujący z MEN w trybie stałym, o czym minister Zalewska mówiła w czasie 

konferencji prasowej w dniu 3 lutego br. 

3) Na podstawie jakich kryteriów oceniane jest doświadczenie zawodowe osób, które mają zostać 

wybrane do pracy przy podstawach programowych? Wnioskujemy o kopię procedury oceny tych 

zgłoszeń. 

4) Zespół w jakim składzie (proszę o podanie funkcji, imion i nazwisk) dokonuje oceny zgłoszeń 

osób, które odesłały wypełnione ankiety w procesie rekrutacyjnym do zespołu Ekspertów Dobrej 

Zmiany? 

5) Kiedy zostanie podana do publicznej wiadomości lista osób, które dostaną od MEN zaproszenie 

do współpracy w ramach zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany? 

6) Jakie osoby - prośba o podanie imion, nazwisk oraz instytucji - zostaną zaproszone przez MEN 

jako przedstawiciele NGO w zespole Ekspertów Dobrej Zmiany. W czasie konferencji o której mowa 

w punkcie 2, min. Zalewska podała wyłącznie liczbę osób. 

We wniosku określono, że informacje w formie elektronicznej należy przesłać na mój adres poczty 

elektronicznej. 
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Wniosek został dostarczony do podmiotu tego samego dnia tj. 8 lutego 2016 r. W odpowiedzi na 

wniosek napisanej i przekazanej w dniu 22 lutego 2016 r. (znak: DIP-SEK.0181.6.2016.KM) 

wskazano, że Minister z „powodu trwających czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym 

związanych z kształtowaniem zespołu ekspertów oraz zagadnień o charakterze prawnym.” Wskazane 

przez Ministra są niezrozumiałe z dwóch przyczyn. Po pierwsze stanowią przejaw biurokratycznej 

nowomowy, która pozostaje w sferze oderwanej od brzmienia art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. Ustawodawca wskazując, że chodzi o podanie przyczyn przedłużenia 

odpowiedzi na wniosek, miał na myśli przedstawienie wnioskodawcy rzeczywistych przyczyn dla 

których realizacji wniosku nie jest możliwa w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.  

 

Tymczasem tłumaczenie Ministra można co najwyżej uznać za podanie przyczyn ogólnego problemu 

z działalnością administracji publicznej, ale nie ma żadnych faktycznych podstaw by uznać, że 

odpowiedź taka ma cokolwiek wspólnego z ze stanem rzeczywistym sprawy. Wskazać bowiem 

należy w następnej kolejności, że pytania skierowane do Ministra dotyczyły stanu historycznego i 

były zainspirowane informacją wypowiedzianą podczas konferencji prasowej w dniu 3 lutego 2016 r.  

(zapis konferencji pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUDprT7G5vY&feature=youtu.be) i znajdującą się od tego 

samego dnia na stronie Ministerstwa (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-

nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html oraz w załączeniu) gdzie wyraźnie 

napisano: „Kim są eksperci? To praktycy i teoretycy – nauczyciele i wykładowcy akademiccy. To 

osoby, które odpowiedziały na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich 

szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto 

one: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, 

system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań 

oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie 

wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, 

rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.”  

 

Wcześniej napisano, że „1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, 16 debat wojewódzkich z 

udziałem rodziców, uczniów i samorządowców – tak będzie wyglądała wielka ogólnopolska debata o 

systemie oświaty.” Co więcej, niżej podpisane przedstawicielki Skarżącej otrzymały w dniu 9 lutego 

2016 r. (a więc 13 dni przed pismem będącym odpowiedzą na wniosek) informację, że znalazły się w 

gronie 1840 ekspertów. 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
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Potwierdza to, że Minister mógł przynajmniej odpowiedzieć na pytania nr 1,3, 4, 5. Wniosek został 

bowiem złożony bo wyborze tych osób i po sporządzeniu listy wybranych. Enigmatyczne powody 

wskazane w odpowiedzi na wniosek nie stanowią w żadnej mierze usprawiedliwienia dla 

przedłużenia terminu odpowiedzi informacji, która była w dniu składania wniosku w posiadaniu 

Ministra i której udostępnienie nie mogło sprawić żadnych problemów natury organizacyjnej, a tym 

bardziej prawnej. Kwestia tego, że Minister wskazuje na jakieś „zagadnienia o charakterze 

prawnym” nie powinno mieć wpływu na rozpatrzenie wniosku w podstawowym terminie.  Trafnie 

przy tym wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I 

OSK 1135/12, opub. w LEX nr 1260046, zgodnie z którym " Podmiot udostępniający informację 

publiczną nie może w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 

1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z 

opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej. Konstrukcja tej regulacji jest 

analogiczna do postanowień art. 36 k.p.a., przy czym w art. 13 ust. 2 u.d.i.p wskazany jest 

nieprzekraczalny termin 2 miesięcy na udzielenie informacji publicznej. Termin ten ma charakter 

instrukcyjny". Fakty są bowiem takie, że wyboru dokonano, a więc były jakieś jego kryteria i 

Minister ogłaszając ogólne wyniki na konferencji prasowej 5 dni przed złożeniem wniosku 

potwierdził te okoliczności. Ewentualne błędy „o charakterze prawnym”, które popełnił Minister nie 

mają znaczenia dla rozpatrzenia tego konkretnego wniosku odnoszącego się do konkretnej sytuacji.  

 

Skarżąca zdaje sobie sprawę, że podmiot zobowiązany ma prawo do przedłużenia terminu na 

udzielenie odpowiedzi, ale ma również świadomość, że informacja musi zostać udostępniona 

niezwłocznie. W ocenie skarżącej, Minister przedłużając termin (zresztą bez wskazania podstawy 

prawnej co jest rażącym naruszeniem zasady budowania zaufania do władz publicznych) w danych 

okolicznościach sprawy nie miał jednak takiego uprawnienia i nie można uznać za wystarczająco 

usprawiedliwione przyczyny podane w piśmie z dnia 22 lutego 2016 r. Minister mógł przynajmniej 

częściowo odpowiedzieć na wniosek. Nie czyniąc tego i przedkładając wątpliwe uzasadnienie 

dopuścił się zatem bezczynności i to bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Nie miał 

bowiem podstaw do przedłużenia terminu, a nawet nie postarał się by uczynić to zgodnie z treścią 

art. 13 ust. 2 ustawy i można domniemywać, z uwagi na to, że pismo zostało napisane w dniu 

upłynięcia terminu o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy, za celowe przedłużenie odpowiedzi, aby 

była ona dla skarżącej już nieistotna jak w dniu zadawania pytań lub wkrótce potem. Z uwagi 

na to, że Minister nawet nie rozróżnił na jakie pytania z wniosku może odpowiedzieć od razu ( a 

obiektywnie skarżąca wykazuje, że mógł) i takie, które ewentualnie wymagają większej pracy oraz z 
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uwagi na nic nie znaczący biurokratyczny język udzielonej odpowiedzi, uznać należy, że Minister 

pozostaje w bezczynności. 

 

Odpowiedź którą uzyskała skarżąca, jest niepełna, wymijająca i nie dotyczy sedna kwestii o którą 

wnioskowała.  W związku z tym powyższej odpowiedzi nie można w żadnej mierze uznać za 

realizację wniosku. Wskazać bowiem należy, że "że jeśli żądana informacja ma charakter informacji 

publicznej udostępnianej w trybie ustawy, podmiot zobowiązany do udzielenia tej informacji 

pozostaje w bezczynności nie tylko wówczas, gdy w terminie przewidzianym tą ustawą nie 

podejmuje żadnych czynności, czyli milczy i nie udziela informacji, ale również wówczas, gdy 

posiadając żądaną informację, udziela jej w sposób nieadekwatny do treści wniosku, informacji 

niepełnej lub wymijającej, albo błędnie ocenia żądanie jako niepodlegające ustawie lub też nie 

wydaje decyzji o odmowie udostępnienia w oparciu o przepis art. 16 lub art. 17 ustawy. Innymi 

słowy, jak trafnie wywiedziono w orzecznictwie, aby można było uznać, że nie zachodzi 

bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany do jej udzielenia w 

formie uregulowanej ustawą powinien wypowiedzieć się w tym przedmiocie. Tylko w takim 

przypadku uwolni się od zarzutu bezczynności. Identycznie powinien postąpić w sytuacji, gdy 

posiada żądane informacje, lecz z uwagi na ograniczenia dostępu, nie może ich udostępnić" por. 

(wyrok NSA z 17 kwietnia 2013 r., I OSK 3109/12)  

 

Spełnione zostały warunki formalne do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na 

bezczynność organu, gdyż skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie 

musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., I OSK 

601/05). 

 

 Podmiot zobowiązany nie wykonał więc żadnej czynności, która prowadziłaby do dokonania 

czynności przewidzianych w ustawie do dostępie do informacji publicznej. 

 

W tych okolicznościach skarga jest konieczna i uzasadniona. 

 

W załączeniu: 

 -  załączniki wymienione w skardze, 

 odpis skargi wraz z załącznikami 

 aktualny odpis z KRS Fundacji Przestrzeń dla edukacji. 


