
Skarga na bezczynność 5

W imieniu własnym 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 6 w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicz-
nych, 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 nieudostęp-
nienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia  … r. w określonym 
terminie. 

Jednocześnie wnoszę o:
zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostęp-1. 
nienia informacji publicznych zgodnie z moim wnioskiem z dnia … r.
zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.2. 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia … r. zwróciłem/am się do 7 o udostępnienie informacji publicz-
nej w zakresie: 8

Określiłem/am, że informacje w formie elektronicznej należy przesłać na mój 
adres poczty elektronicznej. 9

Załącznik:  Wniosek z dnia … r.

Wniosek został dostarczony do podmiotu w dniu … r. 10

Do dnia wniesienia skargi nie został wykonany mój wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej. Organ w ogóle nie odpowiedział na żadne z wniesionych 
przeze mnie pism. 
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Warszawa, dnia  … r.

właściwy ze względu 1. 
na adres podmiotu 
zobowiązanego

Jaki organ nie odpowie-2. 
dział. Należy wskazać 
kierownika organu, np. 
Wójt gminy Anonimowo, 
albo Minister Obrony 
Narodowej. 

osoba, która złożyła 3. 
wniosek i składa skargę

5.  6.  ten sam podmiot, 4. 
co w komentarzu 2
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7. nazwa organu

8. tutaj proszę wkleić 
treść pytania

9. tu w razie gdy żądanie 
było na przykład 
kserokopii, lub w innej 
formie to zmienić

11.Jeśli był wysłany mai-
lem to dzień wysyłki , 
podobnie jak złożony 
osobiście, a jeśli był 
wysłany za potwierdze-
niem, to dzień potwier-
dzenia odbioru



Spełnione zostały warunki formalne do wystąpienia ze skargą do sądu admi-
nistracyjnego 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 pub-
licznej.

W tych okolicznościach skarga jest konieczna i uzasadniona.
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