Składasz skargę
na bezczynność.
Instytucja przekazuje ją wraz ze
swoją odpowiedzią na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w ciągu 15 dni.

Bierny opór: mimo upływu
6. Kruczek prawny:
instytucja składa wniosek o
terminu, instytucja nie przekazuje
wyłączenie sędziego.
twojej skargi do sądu. Składasz
wniosek o wymierzenie grzywny.
Sąd przyznaje ci rację.

CZEKASZ KOLEJNE 3
MIESIĄCE

CZEKASZ KOLEJNE 2
MIESIĄCE

7.

Wojewódzki Sąd
8.
Administracyjny nareszcie
przyznaje ci rację i uwzględnia
twoją skargę – informacja, o którą
wnioskujesz, jest informacją
publiczną,a instytucja była
„bezczynna”.

Instytucja nie zgadza
9.
się z orzeczeniem – składa skargę
kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

MINĘŁ0 4-6 MIESIĘCY OD
ZŁOŻENIA SKARGI

Instytucja uznaje, że wniosek jest
„skomplikowany” i przedłuża termin
odpowiedzi z 2 tygodni do 2 miesięcy.
JEŚLI NIE DOSTANIESZ ODPOWIEDZI
PRZEJDZ NA POLE 5.

1.

CZEKASZ DO 14 DNI

MIESIĄC OD WYROKU NSA
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Instytucja uznaje, że informacja, o 2.
która prosisz, ma charakter „informacji
przetworzonej”* i żąda uzasadnienia,
że jej udostępnienie jest „szczególnie
istotne dla interesu publicznego”. Musisz
je przygotować i wysłać.
PRZYGOTUJ UZASADNIENIE**

Naczelny Sąd Administracyjny
po roku oddala skargę.
WYGRYWASZ! MOŻESZ PRZEJŚĆ DALEJ.
PRZEGRAŁEŚ? KONIEC GRY.
Instytucja jeszcze raz rozpatruje twój 11.
wniosek. Tym razem stwierdza, że informacja,
o którą prosisz, jest tajemnicą (informacją
niejawną). Wydaje decyzję o odmowie
udostępnienia informacji publicznej.

Dostajesz odpowiedź: "to nie jest
4.
informacja publiczna", ewentualnie "
właściwy do udzielenia odpowiedzi na to
pytanie jest inny organ"albo... nie ma
żadnej reakcji.
PRZEJDŹ DALEJ.

Odwołujesz z się od tej decyzji do
12.
nadrzędnego organu (jeśli taki jest) lub
składasz wniosek o ponowne rozpatrzenie
twojej sprawy.
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Instytucja udziela Ci informacji, o 3.
którą pytasz (masz więcej szczęścia
niż wiele organizacji pozarządowych) albo
informuje Cię, że nie ma tej informacji.
KONIEC GRY***
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5.

CZEKASZ DO 14 DNI
Nadrzędny organ lub instytucja, która 13.
na twój wniosek ponownie rozpatrzyła
sprawę, podtrzymuje decyzję odmowną.
Składasz skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.

CZEKASZ DO 30 DNI

SZACOWANY TERMIN
USTAWOWY TERMIN

* Informacja przetworzona = „jakościowo nowa, która powstała na skutek poddania informacji prostych
czynnościom analitycznym oraz intelektualnym, które nadają informacjom prostym wyraźnie odmienną treść i formę”.
** Instytucja może to uzasadnienie odrzucić, a ty - zaskarżyć tę decyzję.
*** Chyba że sądzisz, że instytucja jednak ma informację, o które pytasz - wtedy przejdź do kroku 5.
**** Opisany scenariusz zakłada, że wygrywasz wszystkie sprawy przed sądami. Może być jeszcze trudniej. Jeśli na przykład Wojewódzki Sąd
Administracyjny nie uwzględni twojej skargi, czeka cię jeszcze skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą w twoim imieniu
musi sporządzić adwokat lub radca prawny. Jeśli NSA uwzględni tę skargę, sprawa wróci do pierwszej instancji. I tak dalej…

WYGRYWASZ?
W dość optymistycznym scenariuszu*** minęło
co najmniej 36 miesięcy. Informacja, o którą
walczyłeś, była interesująca kilka lat wcześniej.
SKŁADASZ NOWY WNIOSEK?

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę i
ostatecznie przyznaje ci rację. Teraz instytucja ma
jeszcze 14 dni na rozpatrzenie twojego wniosku.
CZEKASZ. MASZ JUŻ W TYM DOŚWIADCZENIE...

Instytucja nie zgadza się z tym
orzeczeniem – składa skargę kasacyjną
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. .

16.

CZEKASZ NAWET 12 MIESIĘCY

15.
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Składasz wniosek. Należy ci się odpowiedź w
ciągu 14 dni. I to w formie, którą wskażesz
(np. e-mail).
LOSUJESZ POLE NR 1, 2 LUB 3.
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START

17.

Pech.
14.
Instytucja jeszcze raz stosuje bierny opór i
kruczek prawny. POWTARZASZ POLA 6 i 7.

Sąd po raz pierwszy
zajmuje się merytorycznie
twoją sprawą. Bada czy dana informacja
rzeczywiście jest tajemnicą czy nie.
Przyznaje ci rację i nakazuje jej udostępnienie.
Materiał na licencji: CC BY-SA 3.0 PL

