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Szczecin, 13 stycznia 2017 r. 

43/BW/SOWP/2017/SOBW 

Wojewódzki Sąd Administracji 

w Warszawie 

 

za pośrednictwem: 

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych Spółka Akcyjna 

 

Skarżące: 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

 

Podmiot zobowiązany: 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych Spółka Akcyjna 

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa 

 

SKARGA NA DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ 

W trybie art. 3 § 2 pkt 1 w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej 

jako: PPSA) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: 

„Stowarzyszenie”) zaskarża, we własnym imieniu, decyzję administracyjną wydaną przez 

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (dalej jako: „KUKE”) z 

dnia 7 grudnia 2016 r. (doręczoną 14 grudnia 2016 r., znak: SPR/PI/28/2016), na mocy której 

utrzymano w mocy decyzję KUKE z dnia 3 listopada 2016  (znak: 2016/11/00362) o 

odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

Stowarzyszenie zaskarża wskazaną decyzję KUKE w całości. 

Wydanej decyzji Stowarzyszenie zarzuca naruszenie: 

– art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 

483 ze zm.), w zakresie w jakim przepis ten stanowi normatywną podstawę prawa do 

uzyskiwania informacji o działalności władz publicznych, poprzez błędne, bowiem zbyt 

daleko idące, ograniczenie na kanwie niniejszej sprawy, 

 – art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim owe przepisy 

konstytucyjne stanowią podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej, poprzez 
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błędną wykładnię, polegającą na uznaniu dopuszczalności ograniczenia dostępności 

informacji o umowach eksportowych,  

– art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 714 ze zm.), w zakresie w jakim 

przepis ten stanowi o tym, że do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą 

ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), poprzez brak 

zastosowania tego przepisu w niniejszej sprawie, 

– art. 5 ust. 4 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych 

w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 ze zm.), poprzez niepoprawne zastosowanie przez 

KUKE przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej, podczas gdy przepisy regulujące 

tę tajemnice nie są stosowana do gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń 

kredytów eksportowych, 

– art. 35 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poprzez 

nieprawidłową wykładnie i zastosowanie, w konsekwencji których uznano, że przepis ten 

stanowi podstawę do odmowy udostępnienia informacji publicznej, objętych zakresem 

przedmiotowym decyzji, 

– art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1764, dalej jako: „UDIP”), w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę 

ograniczania prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, poprzez błędne przyjęcie, że 

podstawą do ograniczenia informacji publicznej, objętych zakresem przedmiotowym 

zaskarżanej niniejszym decyzji, stanowią przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. 

 

Stowarzyszenie wskazuje, że jest organizacją pozarządową mającą status organizacji 

pożytku publicznego, działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Sprawa zawisła przed tutejszym sądem jest sprawą własną 

Stowarzyszenia, związaną z realizacją misji i celów Stowarzyszenia
1
. W związku z tym, 

na podstawie art. 239 § 2 PPSA Stowarzyszenie nie ma obowiązku uiszczania opłat 

sądowych. 

Stowarzyszenie wnosi o: 

 uchylenie zaskarżonej decyzji KUKE oraz decyzji ją poprzedzającej. 

 

                                                           
1
 Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia 

(§ 7 statutu stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Z kolei celem Stowarzyszenia jest 

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności 

podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia 

przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym m.in. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji 

publicznej (§ 8 pkt 1 statutu). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. monitorowanie podmiotów 

publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne (§9 pkt 1 statutu Stowarzyszenia). 
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UZASADNIENIE 

I. 

Stowarzyszenie zwróciło się w niniejszej sprawie z wnioskiem o udostępnienie 

następujących informacji publicznych: 

 listy przedsiębiorstw, objętych w 2015 i w 2016 r. gwarantowanymi przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniami eksportowymi, 

 listy zawierającej wartość ubezpieczonych produktów bądź usług oraz informację 

o tym co to były za produkty i usługi. 

W odpowiedzi na wniosek KUKE przesłała dwa pisma. W jednym z nich udzieliła 

ogólnych informacji, związanych ze złożonym przez Stowarzyszenie wnioskiem. Drugie 

pismo stanowiło decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji w zakresie, w 

jakim informacje objęte zakresem wniosku  dotyczyły indywidualnych umów ubezpieczenia. 

Wobec powyższego Stowarzyszenie nie otrzymało konkretnych informacji o tym, jaki 

usługi są wspierane za sprawą ubezpieczeń Stowarzyszenie, co uniemożliwia sprawdzenie 

jakie są efekty wspierania poszczególnych usług, bowiem nie można tego ustalić w związku z 

brakiem wiedzy na ten temat. 

Od decyzji odmownej Stowarzyszenie złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

W wyniku jego rozpatrzenia KUKE wydał decyzję ostateczną, na mocy której utrzymał w 

mocy poprzednio wydaną decyzję o odmowie udostępnienia informacji. 

II. 

Poza sporem pozostaje okoliczność, że informacje, o których udostępnienie zwrócił się 

Stowarzyszenie, mają charakter informacji publicznej, a KUKE jest podmiotem 

zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w zakresie objętym żądaniem (vide 

art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 UDIP). 

W niniejszej sprawie w sposób błędny zastosowano art. 35 ust. 2 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, bowiem przy wykładni normy, zakodowanej w tym 

przepisie, organ nie wziął pod uwagę art. 5 ust. 4 tej ustawy o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zgodnie z tym przepisem „Do umów zawieranych w 

zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615)”. W związku z treścią tego przepisu nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania 

art. 35 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

W tym względzie należy zwrócić uwagę na to, że ustawa o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych, w sposób odrębny od ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, reguluje zasady ubezpieczeń eksportowych, w wypadku 

których wypłata odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania zakładowi 

ubezpieczeń przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków (art. 1 ust. 1 ustawy o 



4 / 6 

 

gwarantowanych przez Skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych). Specyficzną i odrębną 

regulację można uzasadnić tym, że ubezpieczenia kredytów eksportowych są gwarantowane 

przez szczególny byt prawny – Skarb Państwa. To zaś implikuje istotne dla niniejszej sprawy 

stwierdzenie, że nie jest zasadne stosowanie w niniejszej sprawy tajemnicy ubezpieczeniowej. 

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że informacje o umowach dotyczących 

gwarantowanych kredytów eksportowych dotyczą umów, zawieranych na podstawie ustawy o 

gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Natomiast zgodnie z 

art. 5 ust. 4 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa umowach ubezpieczeniowych 

„Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej” [wytłuszczenie własne]. Z uwagi na wykorzystanie przez ustawodawcę 

szerokiego sformułowania „Do umów” stanowisko KUKE, przedstawione w zaskarżanej 

niniejszym decyzji, należy uznać jako chybione. 

III. 

Ponadto, nawet gdyby przyjąć, że podmiot zobowiązany w ogóle był uprawniony do 

stosowania przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, to należy 

zwrócić uwagę na to, że podmiot zobowiązany nieprawidłowo zastosował ten przepis. 

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1944 ze zm.), tak jak i przepisy wcześniejszej regulacji 

z 2003 r., dotyczą zarówno ubezpieczeń udzielanych przez podmioty prywatne w związku ze 

stosunkami prywatnoprawnymi, w których nie są angażowane środki publicznej, jak i 

ubezpieczeń udzielanych przy zaangażowaniu środków publicznych.  

Artykuł 35 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stanowi o 

tym, że zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Jest to odpowiednik 

przepisu art. 19 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1206 ze zm.). 

Należy wziąć pod uwagę, że w niniejszej sprawie przedmiotem wniosku Stowarzyszenia 

było udostępnienie informacji o szczególnej grupie ubezpieczeń – umów ubezpieczeń 

eksportowych, w wypadku których wypłata odszkodowań jest zapewniona w drodze 

przekazywania zakładowi ubezpieczeń przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków. 

W związku z tym informacje o umowach są związane z prawem do informacji publicznej, 

bowiem w związku z tymi umowami są zaangażowane środki publiczne. 

Poza tym, ubezpieczenia eksportowe są ubezpieczeniami szczególnego rodzaju, bowiem 

podlegają one szczególnej regulacji prawnej. 
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Artykuł 35 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wysławia 

wyjątku od obowiązku zachowania w informacji dotyczących poszczególnych umów 

ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że wyłączenia te mają charakter podmiotowy, co 

oznacza, że przepis ten wymienia podmioty, które mogą uzyskać dostęp do przedmiotowych 

informacji. W tym katalogu nie mieści się Stowarzyszenie. 

Należy zwrócić uwagę, że w niniejszej sprawie przepis art. 35 ust. 1 ustawy nie może 

mieć zastosowania nie dlatego, że wnioskujące Stowarzyszenie nie jest ujęte w katalogu z art. 

35 ust. 2, ale dlatego, że informacje, o których udostępnienie się zwróciło, nie są – pod 

względem przedmiotowym – objęte tajemnicą z art. 35 ust. 1 ustawy. 

Kluczowe znaczenie dla niniejszej sprawy ma okoliczność, że ubezpieczenia eksportowe, 

udzielane przez KUKE, są gwarantowane przez Skarg Państwa, czyli są gwarantowane ze 

środków publicznych. 

Gospodarka finansami publicznymi jest jawna, o czym stanowi expressis verbis 

art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, 

poz. 1240, ze zm.). Podlega ona zatem daleko idącej transparentności. Umożliwienie 

obywatelom kontrolowania wydatków publicznych pełni doniosłe funkcje w państwie 

demokratycznym – pozwala zwłaszcza monitorować zjawiska niepożądane, takie jak 

niegospodarne wydawanie środków, w tym względzie pełni funkcję antykorupcyjną. 

Ograniczenia zasady jawności finansów publicznych wysławia art. 33 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych, stanowiąc: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków publicznych, 

których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie 

odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych”. Jako wyjątek od 

zasady, postanowienia tego przepisu powinny być interpretowane ściśle (exceptiones non sunt 

extendendae). Takiego wyjątku nie można wyinterpretować z ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Jawność finansów publicznych ma szczególny charakter na co zwraca uwagę doktryna 

m.in. Cezary Kosikowski, Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów 

publicznych (referat): „Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo 

powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także 

i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a 

zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, nie jest obojętnym 

to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych oraz w jaki sposób państwo 

gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich 

utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne 

dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie 

również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i 

kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów 

publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. 

Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub 

pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma 
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także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i 

profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na 

zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim” 

W związku z tym ograniczenie dostępności informacji, objętych zakresem 

przedmiotowym zaskarżanej niniejszym decyzji, byłoby uzasadnione, gdyby adresatem 

wniosku był zakład ubezpieczeń, który udziela ubezpieczeń bez zaangażowania środków 

publicznych. 

IV. 

Artykuł 61 Konstytucji gwarantuje maksymalną jawność życia publicznego, w tym 

prawidłowości działania organów administracji rządowej szczebla terenowego, natomiast 

ograniczenia, o jakich mowa w art. 61 ust. 3, winny zostać stosowane wyjątkowo. W tym 

zakresie warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z 2 lipca 2003 r. sygn. II SA 837/03 „(…) 

ogólną zasadą wynikającą z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji. Wszelkie 

wyjątki od tej zasady winny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości winny 

przemawiać na rzecz dostępu”. 

Udostępnienie informacji publicznej, której udostępnienia odmówiono, ma istotne 

znaczenie z punktu widzenia sprawowanego przez Stowarzyszenie społecznej kontroli 

wydatkowania środków publicznych poprzez gwarantowanie umów eksportowych. 

V. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie wnosi jak w petitum niniejszej skargi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 odpis skargi, 

 wydruk KRS Stowarzyszenia, 

 wydruk statutu Stowarzyszenia. 


