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SKARGA

Odpowiedź na skargę na bezczynność

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w  Warszawie

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Skarżący:  {...}

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Organ: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa

Odpowiedź na skargę na bezczynność

Załączając skargę na bezczynność złożoną przez P. {...} po analizie przedmiotowej skargi wnoszę o 

oddalenie w całości skargi.

Uzasadnienie:

Przedmiotem skargi jest bezczynność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku złożonego przez {...} dnia 11 lipca 2013 r. 

w sprawie dostępu do informacji publicznej. W przedmiotowym wniosku  skarżący  wnosił 

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

• Podstawy prawnej funkcjonowania systemu dostępnego pod adresem http;//bzpl. 

Portal.uzp.gov.pl/index.php?oglszenie=brewster

• Kopii umów oraz treści właściwych faktur/rachunków odnośnie wykonania 

i utrzymania ww. systemów informatycznych

• Kopii treści protokółów odbioru wyżej wymienionych systemów informatycznych.

Skarżący  wnosił o udostępnienie  informacji w formie elektronicznej - poprzez system ePUAP.
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Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wnioskodawca zawarł powyższy wniosek w piśmie zatytułowanym 

„Skarga ws. dostępności dla osób z niepełnosprawnością/dostęp 

do informacji publicznej”

Na powyższe pismo - wniosek w zakresie informacji publicznej – odpowiedź Skarżącemu wysłano dnia 25 

lipca 2013 r. sygn. UZP/DG/DzK-13647/KW-6695/13, a w zakresie skargi dotyczącej osób 

niepełnosprawnych - pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. sygn. UZP/DP/O/026/1047/13/OS, sygn. UZP/DP

/O-OST/13647/13.

W odpowiedzi z dnia 25 lipca 2013 r. UZP (w myśl zarządzenia Prezesa UZP nr 166 

z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie podziału kompetencji członków Kierownictwa Urzędu Zamówień 

Publicznych - sprawy z zakresu informacji publicznej są w kompetencjach Dyrektora Generalnego UZP) 

merytorycznie ustosunkował się do wniosku w sprawie dostępu 

do informacji publicznej. Pismo zostało wysłane pocztą, gdyż na skutek kłopotów technicznych nie można 

było skorzystać  z sytemu ePUAP.  Pragnąc dochować terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek podjęto 

decyzję o wysłaniu pisma i udzieleniu odpowiedzi pocztą zwykłą (metoda tradycyjna).

Istotnym jest, iż sam Skarżący  również nie kwestionował sposobu udzielenia 

mu informacji publicznej. Dopiero dnia  24 lipca 2014 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej skierował 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem UZP skargę na bezczynność Prezesa UZP. 

Skarga została odebrana przez Kancelarię UZP  dnia 12 września 2014 r. Spowodowane to było 

prowadzonymi w pierwszym półroczu pracami modyfikacyjnymi 

na platformie ePUAP w zakresie podpisywania dokumentów związanych z interpelacjami 

i zapytaniami. Wskutek tych prac skarga trafiła na skrzynkę służącą do prac testowych, wówczas nie 

obsługiwaną przez pracowników UZP. Urząd ubolewając nad tym, iż techniczne trudności (które nieraz 

utrudniały normalne funkcjonowania urzędu) spowodowały kłopoty 

w odczytaniu skargi, skierował do Skarżącego pismo wyjaśniające i zapytanie 

czy podtrzymuje swoją skargę na bezczynność. Pismem z dnia 22 września 2014 r. Skarżący podtrzymał 

swoja skargę.

Ustosunkowując się merytorycznie do skargi należy zaznaczyć, iż Skarżący otrzymał w terminie odpowiedź 

na wniosek o informacje publiczną. Zdaję sobie sprawę,  że  Pan {...} nie otrzymał tej odpowiedzi w 

sposób, który wskazał na wniosku, ale sposób ten był z technicznego punktu widzenia niemożliwy do 

realizacji w okresie, w którym biegł termin do udzielenia odpowiedzi. Działając bezsprzecznie w dobrej 

wierze UZP udzielił odpowiedzi, ustosunkowując się szczegółowo do wniosku Skarżącego. UZP mógł 

oczywiście również po terminie  i po pokonaniu trudności technicznych udzielić dodatkowo tej  informacji 

poprzez ePUAP, ale logicznie przyjmując fakt otrzymania merytorycznej odpowiedzi (potwierdzenie odbioru 

pisma) oraz brak reakcji Skarżącego, sądziłem, iż Skarżący nie rości sobie pretensji co do formy  – 

otrzymawszy samą odpowiedź.

Czytając literalnie skargę należy zauważyć, iż Skarżący nie kwestionuje merytorycznej zawartości 

odpowiedzi lecz jedynie formalne zagadnienie - nie otrzymanie 

tej odpowiedzi w sposób wskazany we wniosku. Zdaję sobie sprawę z wagi przepisu, który stanowi, iż 

udzielający odpowiedzi obowiązany jest udzielić odpowiedzi w taki sposób jak pragnie wnioskodawca - 

jednakże muszę jeszcze raz podkreślić, iż działanie  urzędu nacechowane były zarówno dobrą wiarą jak i 

należytą starannością, aby dotrzymać nie tylko terminu, ale też udzielić merytorycznej odpowiedzi. Wydaje 

się to istotne w tej sprawie, 

w której  to Skarżący pragnie ukarać Prezesa UZP grzywną za jedynie formalne niedociągnięcia i to 

wynikające nie z winy Prezesa UZP.
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Nadto warto tutaj podkreślić, iż gdyby Skarżący (Wnioskodawca) ponownie zwrócił się do Prezesa UZP, 

informując, iż nie jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzi 

(lub z jego punktu widzenia – iż nie otrzymał odpowiedzi) - otrzymałby tą samą merytorycznie odpowiedź - 

już drogą poczty elektronicznej ePUAP. Takie ponowienie wniosku, z prawnego punktu widzenia, stanowi 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Prezes UZP jest centralnym organem administracji rządowej i 

stosuje się do niego art. 127 §3 kodeksu postępowania administracyjnego. W przedmiotowej sytuacji 

takiego wniosku nie było - od razu Skarżący złożył skargę na bezczynność. Tym samym również podnoszę 

tę formalną kwestię wnioskując o oddalenie skargi - na skutek nie wyczerpania drogi administracyjnej - 

toku załatwienia sprawy (nie wyczerpanie środków zaskarżenia, które służyły Skarżącemu przed organem 

właściwym w sprawie) - art. 52 §1 i 2 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Warto też zaznaczyć, iż działania UZP nie wyczerpują znamion bezczynności organu. W wyroku NSA z dnia 

19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono 

"O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, 

gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności 

w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku – 

nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej 

czynności." 

Chcąc uczynić zadość także formalnym przesłankom odpowiedź merytoryczna, o tej samej treści, co pismo 

z dnia 25 lipca 2013 r. zostało wysłane do Skarżącego pocztą ePUAP.

Przedstawiając powyższe wniosek o oddalenie skargi na bezczynność jest w pełni uzasadniony.
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2014-11-19T10:47:28Z

Podpis elektroniczny

Załączniki:

1. Zarządzenie kompetencyjne- uprawnienie do podpisania odpowiedzi na skargę.

2. Skarga wraz z załącznikami

3. odpis odpowiedzi na skargę

4. akta sprawy 

Załączniki:

p. {...}.doc - odpowiedź merytoryczna1. 
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