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Szczecin, 23 grudnia 2016 r. 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  

Watchdog Polska 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa  

 

822/BW/SOWP/2016/SOBW  

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa 

 

sygn. akt: II SA/Wa 1832/16 

 

ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ 

NA PODSTAWIE ART. 33 § 2 PRAWA O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI
1
 

Na podstawie art. 33 § PPSA stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: 

„Stowarzyszenie”) zgłasza swój udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SA/Wa 1832/16 ze skargi Związku 

Stowarzyszeń POLSKA ZIELONA SIEĆ na decyzję ostateczną Ministra Finansów. 

 

I. Uzasadnienie przystąpienia Stowarzyszenia 

Misją naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz upowszechniania i realizacji idei 

dobrego rządzenia poprzez doprowadzenie do przejrzystości i rozliczalności instytucji 

publicznych oraz wzmocnienie obywatelskiej świadomości własnych praw i umiejętności 

korzystania z nich. Jednym z podstawowych elementów zapewniających rozliczalność 

działania władz i wzmocnienie obywateli w procesie rządzenia, jest jawność życia 

publicznego. Od 13 lat w ramach jednego z głównych projektów realizujemy nadzór 

obywatelski nad realizacją art. 61 Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji 

publicznej
2.

 Jawność jest wszakże niezbędnym elementem wykonywania zasady 

zwierzchności narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP oraz wykonywania społecznej 

kontroli. 

Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo w zakresie spraw związanych z obywatelskim 

prawem do informacji publicznej. Jesteśmy wielokrotnie stroną postępowań 

                                                           
1
 Ustawa 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”. 
2
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764), dalej 

jako: „UDIP”. 
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administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jak również uczestnikiem tych postępowań 

jako organizacja społeczna. 

Wskazane okoliczności składając się na doświadczenie Stowarzyszenia w zakresie prawa 

do informacji publicznej, przemawiają, naszym zdaniem, za dopuszczeniem Stowarzyszenia 

do udziału w niniejszej sprawie. 

 

II. Stan faktyczny i prawny sprawy 

Przedmiotem wniosku było udostępnienie informacji w postaci listy firm, które 

otrzymały pożyczki na sfinansowanie kontraktów eksportowych na zakup polskich towarów i 

usług w ramach Programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” od 2014 r. do teraz, 

a także informacji na temat wielkości tych kredytów oraz tego jakich produktów czy usług 

dotyczy 

Polska Zielona Sieć nie otrzymała tych informacji, gdyż podmiot zobowiązany – Minister 

Finansów – stanął na stanowisku, że informacje te są objęte tajemnicą bankową. Ze 

stanowiskiem Ministra nie zgodził się wnioskujący Związek, w związku z czym wywiódł do 

tutejszego Sądu skargę na decyzję ostateczną Ministra Finansów.  

 

III. Stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 

Stowarzyszenie podziela stanowisko przedstawione w skardze Polskiej Zielonej Sieci. 

(1) W wydanej decyzji ostatecznej Ministra Finansów można doszukać się naruszenia art. 

7 i 77 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 

2016 r., poz. 23 ze zm.). Jak słusznie wskazał skarżący Związek, złożony w sprawie wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej dotyczył w istocie udostępnienia trzech informacji: 

1) listy firm, które otrzymały pożyczki na sfinansowanie kontraktów eksportowych na 

zakup polskich towarów i usług we wskazanym programie 

2) informacji na temat wielkości tych kredytów (poszczególnych), 

3) informacji o tym, jakich produktów czy usług dotyczą poszczególne umowy 

Jednakże decyzja odmowna Ministra Finansów dotyczyła przedmiotu wniosku w całości. 

W decyzjach nie odniesiono się do poszczególnych jego fragmentów, ani tez nie wykazano, 

że zasadne jest ograniczenie dostępności informacji en block. 

Zgodnie z art. 7 KPA, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na 

straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności 

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 

na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Natomiast art. 77 ust. 1 KPA 

stanowi o tym, że organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący 

zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 

Naruszenie tych przepisów na kanwie niniejszej sprawy, wskutek lakonicznego i zbyt 

ogólnego rozstrzygnięcia decyzji oraz jej uzasadnienia, doprowadziło do nadmiernego, 
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bowiem zbyt ekstensywnego, ograniczenia prawa do informacji publicznej. Trafnie 

podniesiono w skardze, że z  treści wydanej decyzji nie wynika ustalenie, że udostępnienie 

informacji o m.in. wielkości kredytów, w oderwaniu od danych kontrahentów, mogłoby 

naruszyć jakiekolwiek wartości prawnie chronione. Podobnie rzecz się ma z informacją na 

temat produktów i usług, których dotyczą poszczególne umowy. 

(2) W niniejszej sprawie nie jest zasadne ograniczenie przez Ministra Finansów 

dostępności informacji poprzez odniesienie się do tajemnicy bankowej. Nie może bowiem 

ulegać wątpliwości, że Minister Finansów nie jest bankiem, w związku z czym nie został 

spełniony zakres podmiotowy zastosowania tej tajemnicy ustawowo chronionej. Żądane przez 

Związek informacje mogłyby oczywiście być w posiadaniu banku, który byłby podmiotem 

właściwym do stosowania tajemnicy bankowej. 

(3) W ocenie Stowarzyszenia należy także podzielić stanowisko Związku, zgodnie z 

którym żądane informacje są związane z umowami cywilnoprawnymi (umowami pożyczki), 

które zawarł Minister Finansów z określonymi podmiotami (przedsiębiorcami). Ugruntowana 

praktyka udostępniania informacji o umowach cywilnoprawnych, zawieranych przez 

podmioty publiczne, dowodzi, że informacje o ich kontrahentach nie są objęte żadną 

tajemnicą ustawowo chronioną. Poza tym, jak trafnie podniesiono w skardze, informacja 

będąca przedmiotem wniosku jest związana z udzieleniem pomocy publicznej określonym 

przedsiębiorcom, a ci przedsiębiorcy wstąpili w sferę publiczną, związaną z wydatkowaniem 

środków publicznych, i powinni się liczyć z jawnością informacji z tym związanych. 

 

IV. Podsumowanie 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o dopuszczenie do udziału w 

niniejszym postępowaniu oraz o wzięcie pod uwagę stanowiska, przedstawionego przez 

Stowarzyszenie w niniejszym piśmie. Stowarzyszenie wnosi o uwzględnienie skargi, złożonej 

przez Związek Stowarzyszeń POLSKA ZIELONA SIEĆ. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 wydruk statutu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 

 wydruk KRS Stowarzyszenia, 

 dwie kopie niniejszego pisma procesowego. 


