
Warszawa, 8 listopada 2016 r. 

Sieć  Obywatelska Watchdog Polska 
ul. Ursynowska 2212 
02-605 Warszawa 
6431B W/SO WP1201 6/SOB W 

Związek Stowarzyszeń  POLSKA ZIELONA SIEĆ  
ul. Raszyńska 32-44/140 
02-026 Warszawa 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarno ś ci 77 
00-090 Warszawa 

Jako niżej podpisani przedstawiciele Związku Stowarzyszeń  POLSKA ZIELONA SIEĆ  
oraz stowarzyszenia Sie ć  Obywatelska Watchdog Polska zwracamy si ę  z wnioskiem 
o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) 
do postępowania, toczącego się  przez Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi 
kasacyjnej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od wyroku WSA w Warszawie z 30 
czerwca 2016 r. (skar żącym przed sądem pierwszej instancji był  Związek Stowarzyszeń  
POLSKA ZIELONA SIEĆ), sygnatura przed NSA: I OSK 2376/16 (sygn. WSA w 
Warszawie: II SAlWa 400/16). 

UZASADNIENIE 

I. Związek Stowarzyszeń  Polska Zielona Sieć  zwrócił  się  do Korporacji Ubezpieczeń  
Kredytów Eksportowych Spó łka Akcyjna z wnioskiem o udost ępnienie informacji 
dotyczących: 

• listy firm, objętych w 2014 r. gwarantowanymi przez Skarb Pa ństwa ubezpieczeniami 
eksportowymi, 

• listy zawieraj ącej warto ść  ubezpieczonych produktów b ądź  us ług oraz informacj ę  
nt. tego, co to były za produkty i us ługi. 

Korporacja Ubezpieczeń  Kredytów Eksportowych S.A. (w skrócie: KUKE) jest spó łką  
powołaną  przez państwo (Skarb Państwa posiada 63,31% akcji, natomiast Bank 
Gospodarstwa Krajowego - 36,69%). Istot ą  jej funkcjonowania jest wspieranie polskich 
przedsiębiorców na rynku zagranicznym. Co wi ęcej, KUKE jest jedynym ubezpieczycielem 
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w Polsce, który ma prawo do sprzedaży ubezpieczeń  eksportowych gwarantowanych przez 
Skarb Państwa, które zapewniaj ą  bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwy ższonego 
ryzyka politycznego. 

KUKE informacji o konkretnych umowach KUKE nie przes łała, bowiem odmówiła ich 
udostępnienia ze względu na tajemnic ę  ubezpieczeniową. Wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy nie przyniósł  zmiany stanowiska spó łki, więc Polska Zielona Sie ć  wniosła skargę  na 
decyzj ę  do WSA w Warszawie. Sieć  Obywatelska Watchdog Polska zgłosiła się  do udziału 
w postępowaniu, a sąd, podczas rozprawy 30 czerwca 2016 r., postanowi ł  o dopuszczeniu 
stowarzyszenia. 

II. WSA w Warszawie w wyroku z 30 czerwca 2016 r. (II SAlWa 400/16) oddali ł  skargę , 
złożoną  przez Polską  Zieloną  Sieć . W pisemnym uzasadnieniu wyroku można przeczytać , że: 

Dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego i mo że podlegać  
ograniczeniom, o czym świadczy art. 61 ust. '3 Konstytucji RP. Wmy śl art. 5 ust.] 
u. d. i.p., prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na 
zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz 
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Jedną  z takich tajemnic ustawowo chronionych jest tajemnica ubezpieczeniowa 
przewidziana zarówno w poprzednio obowi ązującej ustawie z dnia 22 maja 2003 
r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z 2015 r., poz. 1206 ze zm.) - art. 19 
ust. L jak równie ż  w obecnie obowi ązującej ustawie z dnia]] września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1844 
ze zm.) - art. 35 ust. ]. 

Wskazane przepisy s ą  jednobrzmiące i stanowią, że zakład ubezpiecze ń  i osoby 
w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomoc ą  których zak ład 
ubezpiecze ń  wykonuje czynno ści ubezpieczeniowe, s ą  obowiązane do zachowania 
tajemnicy dotycz ącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

o tym, że KUKE S. A. jest zak ładem ubezpiecze ń, świadczy wspomniany ju ż  
przepis art. 1 ust. 1 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych (..) Z tego wzgl ędu odmow ę  udostępnienie przez 
KUKE S. A. informacji publicznej w postaci informacji dotycz ących 
indywidualnych umów ubezpieczenia z powo łaniem się  na tajemnicę  
ubezpieczeniow ą, należy uznać  za zgodną  z prawem. 

III. Skargę  kasacyjną  do NSA złożyła, jako uczestnik postępowania, Sieć  Obywatelska 
Watchdog Polska. W skardze tej podniesiono, przede wszystkim, że sąd nie wziął  pod uwagę  
art. 5 ust. 4 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Pa ństwa ubezpieczeniach eksportowych. 
Przepis ten stanowi o tym, że: 

Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejsz ą  ustawą  nie stosuje się  
przepisów ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej 
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W związku z tym przepisy ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(w tym przepisów o tajemnicy ubezpieczeniowej) nie powinny, w naszej ocenie, 
mieć  zastosowania w przypadku ubezpiecze ń  eksportowych. 

W skardze kasacyjnej podniesiono także, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 27 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj nej, obowi ązek zachowania tajemnicy 
ubezpieczeniowej nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek innego podmiotu, którego 
uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów odr ębnej ustawy. Nale ży z naciskiem 
podkre ślić , że udostępnianie informacji - które w przypadku podmiotów prywatnych by łyby 
objęte tajemnicą  ubezpieczeniową  - stanowiących informacje publiczne, wynika z art. 2 ust. 1 
ustawy z 6 wrze śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2058 ze zm., dalej jako: „UDIP"). Zgodnie z tym przepisem ka żdemu przys ługuje prawo 
dostępu do informacji publicznej, która mo że być  udostępniana m.in. na wniosek (art. 10 
ust. 1 UDIP). 

W końcu, w skardze kasacyjnej wskazano, że sąd pierwszej instancji dokonał  zbyt daleko 
idącego ograniczenia istoty prawa do informacji, bowiem uniemo żliwił  uzyskanie informacji 
o gospodarowaniu środkami publicznymi. Istotne znaczenie ma to, że ubezpieczenia 
eksportowe są  ubezpieczeniami szczególnego rodzaju, bowiem w ich przypadku dochodzi do 
zaangażowania środków publicznych, i to na podstawie szczególnej, wyj ątkowej podstawy 
prawnej. 

IV. Pragniemy podkre ślić , że uzyskanie informacji, o których udost ępnienie zwróci ła się  
Polska Zielona Sieć , jest niezbędne do oceny racjonalno ści i adekwatno ści wydatkowania 
środków publicznych w zakresie pomocy rozwojowej 

Z jednej strony Polska wpiera polskich przedsi ębiorw,,. eksportuj ących towary lub 
usługi do innych pa1stw, gdy ma to miejsce na rynkach podwy ższonego ryzyka. Z drugiej 
strony Polska udziela pomocy rozwojowej spo łeczeństwom rozwijającym się . Są  to dwa 
uzasadnione kierunki udzielania pomocy, jednak że kontrola spo łeczna tych działań  powinna 
umożliwić  ocenę , czy nie jest tak, że skutki udzielanej pomocy wzajemnie si ę  wykluczaj ą . 

Ponadto, do publicznej dyskusji o kierunkach udzielanej pomocy (w ró żnych formach, 
w tym także w formie ubezpieczeń  eksportowych polskich towarów i us ług) jest niezb ędne 
uzyskanie informacji o tym, eksport jakich konkretnie towarów jest wspierany przez polskie 
władze. 

V. Konkluduj ąc, wnosimy niniejszym o przyst ąpienie przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich do postępowania przed NSA z uwagi na to, że: 

• sprawa ta dotyczy istotnego zagadnienia prawnego - stosunku tzw. Ustawy 
ubezpieczeniowej do ustawy o gwarantowanych przez Skarb Pa ństwa ubezpieczeniach 
eksportowych, 

• sprawa ta dotyczy udost ępnienia informacji o zaangażowaniu środków publicznych, 
• uzyskanie informacji, b ędących w tej sprawie przedmiotem wniosku o udost ępnienie 

informacji publicznej, jest niezbędne do kontrolowania przez spo łeczeństwo władz 
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publicznych w zakresie udzielanej pomocy rozwojowej i wsparcia polskiego sektora 
prywatnego ze środków publicznych. 

W załączeniu przesy łamy dokumenty w sprawie, tj. kserokopi ę  decyzji ostatecznej 

KUKE SA, kserokopię  złożonej przez Zwi ązek skargi do WSA w Warszawie, kserokopi ę  
wyroku WSA w Warszawie oraz kserokopi ę  złożonej skargi kasacyjnej. 

W 	razie 	potrzeby, 	informacji 	w 	sprawie 	udzieli 	Bartosz 	Wilk 
(bartosz.wi łksiecobywatelska.pl , tel. 603 201 720). 

W związku z powyższym wnosimy jak we wst ępie. 

w imieniu Zwi ązku Stowarzysze ń 	 w imieniu stowarzyszenia 

POLSKA ZIELONA SIE Ć 
	

Sie ć  Obywatelska Watebdog Polska 

Joanna Furmaga-Stoczkiewicz 

Joanna Furmaga.Stoczkjewjtj 
Prezes 

Związku S" owj 

POLSKA Z1ELO

?
EĆ  

\rwY 

Szymon Osowski 

~~ 615r 
L 

Bartosz Wilk 

Załączniki: 

• kserokopia wyroku WSA w Warszawie z 30 czerwca 2016 r., II SA/Wa 400/16, 

• kserokopia skargi kasacyjnej, z łożonej przez Sie ć  Obywatelską  Watchdog Polska. 
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Sygn. akt li SAlWa 400/16 	

q 	
ODPIS 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 30 czerwca 2016 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA 
	

Eugeniusz Wasilewski 

Sędziowie WSA 
	

Andrzej Ko łodziej (spr.) 

Janusz Walawski 

Protokolant specjalista 
	

Sylwia Miku ła 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016 r. 

sprawy ze skargi Zwi ązku Stowarzysze ń  Polska Zielona Sieć  z siedzibą  

w Warszawie 

na decyzję  Korporacji Ubezpiecze ń  Kredytów Eksportowych S.A. z siedzib ą  

w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2016 r. brak numeru 

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 

t1 i.Vi 	
- oddala skargę  - 

4 
Na orygne wt$Qiwe podpisy 
Za zgodno,&è z orygina łem 

IvA 	 4,ia Sial 
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Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2015 r. Milana Antonowicz, za po ś rednictwem poczty 

elektronicznej, zwróci ła się  do Korporacji Ubezpiecze ń  Kredytów Eksportowych S.A. 

z siedzib ą  w Warszawie (KUKE S.A.); zwanej dalej Spó łką , w trybie przepisów ustawy 

zdnia 6 wrze śnia 2001 r. o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2014 r., poz. 782); 

powo ływanej dalej u.d.i.p. o udost ępnienie i przekazanie: listy firm, obj ętych w 2014 r. 

gwarantowanymi przez Skarb Pa ństwa ubezpieczeniami eksportowymi; listy zawieraj ącej 

warto ść  ubezpieczonych produktów b ądź  us ług oraz informacj ę  dotyczącą  tego, co to były 

za produkty i us ługi. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Spó łka w dniu 23 grudnia 2015 r, przekaza ła 

wnioskodawczyni: 

1. pismo, stanowiące czynno ść  materialno-techniczn ą , które zawiera ło informacje, bez 

ujawniania danych co do tre ści indywidualnych umów ubezpieczenia, dotycz ące m.in. 

warto ści ubezpieczonych z gwarancjami Skarbu Pa ństwa w 2014 r. nale żnoś ci 

wynikających z kontraktów eksportowych, umów kredytowych i udzielonych gwarancji, 

struktury geograficznej ubezpieczonego obrotu, ubezpieczonych kontraktów i kredytów 

eksportowych oraz wystawionych gwarancji; struktury bran żowej należności przyj ę tych 

do ubezpieczenia w 2014 r. 

2. decyzję  administracyjn ą  z dnia 23 grudnia 2015 r., wydan ą  na podstawie art. 5 ust. 1 

u.d.i,p. w zwi ązku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia łalnoś ci 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.), o odmowie udost ępnienia 

wnioskowanych informacji w zakresie indywidualnych umów ubezpieczenia z uwagi na 

obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej. 

W dniu 29 grudnia 2015 r. Milena Antonowicz z łożyła, za poś rednictwem poczty 

elektronicznej, do KUKE S.A. z siedzib ą  w Warszawie, pismo zatytu łowane odwo łanie 

wnosząc o uchylenie decyzji z dnia 23 grudnia 2015 r. i przekazanie wniosku do 

ponownego rozpatrzenia. Wnioskodawczyni argumentowa ła to faktem publicznych 

pieniędzy, które wspieraj ą  sektor prywatny oraz dotycz ą  inwestycji zagranicznych, co 

oznacza, że dodatkowo wiąże się  z odpowiedzialnoś cią  za potencjalny negatywny wp ływ 

na rozwój krajów biedniejszych od Polski. W zwi ązku z tym, w jej opinii, istotne jest, jakie 

konkretnie us ługi są  wspierane i jakie s ą  rezultaty tych inwestycji dla lokalnej spo łeczno ści 

oraz ś rodowiska. 

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, KUKE S.A. z siedzib ą  

wWarszawie decyzj ą  z dnia 21 stycznia 2016 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy 



zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 ze zm.) W ZW. z art. 17 ust. 2 u.d.i.p. oraz art. 5 u.d.i.p. W ZW, z art. 35 ust. 1 

ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1 844 ze 

zm.), utrzyma ła w mocy własną  decyzję  z dnia 23 grudnia 2015 r. o odmowie Milenie 

Antonowicz udostępnienia żądanej informacji publicznej. 

W uzasadnieniu rozstrzygni ęcia wskaza ła, że dzia łalność  KUKE S.A. z siedzibą  

w Warszawie w zakresie ubezpiecze ń  gwarantowanych przez Skarb Pa ństwa jest 

regulowana ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pa ństwa 

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 489 ze zm.), a w zakresie w niej 

nieuregulowanym zastosowanie maj ą  przepisy ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej, jako przepisy o charakterze ogólnym. 

Kwestionowana przez stronę  odmowa udostępnienia informacji dotyczy ła danych 

zzakresu treści indywidualnych umów ubezpieczenia, których stron ą  jest KUKE S.A. 

z siedzibą  w Warszawie oraz poszczególni ubezpieczaj ący. 

Wyjaśni ła, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w art. 35 

ust. 1 (który od dnia 1 stycznia 2016 r. zastąpi ł  art. 19 ust. I ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej), nak łada na każdy zakład ubezpieczeń  i osoby w nim 

zatrudnione obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów 

ubezpieczenia, przy czym w doktrynie przyjmuje si ę , że tajemnicą  objęta jest ca ła treść  

stosunku obligacyjnego wi ążącego zakład ubezpiecze ń  i ubezpieczającego. Tak więc 

tajemnica dotyczy samego faktu zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i informacji 

w przedmiocie sytuacji majątkowej i osobistej ubezpieczaj ącego oraz treści umowy 

ubezpieczenia. 

Z kolei art. 35 ust. 2 ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

zawiera katalog wyłączeń  obowiązku zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, który 

stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek podmiotów wskazanych w tym przepisie. Żadne ze wskazanych 

wyłączeń  nie dotyczy wnioskodawczyni, nie jest ona zatem uprawniona do uzyskania 

informacji naruszających tajemnicę  ubezpieczeniową . 

Przepis art. 5 ust. 1 u.d.i.p. stanowi z kolei, że prawo do informacji publicznej 

podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre ś lonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Obowi ązek 

zachowania przez zakład ubezpiecze ń  tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów 

ubezpieczenia, wynikający z ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

jest zatem przes łanką , na gruncie u.d.i.p., uzasadniającą  odmowę  przez KUKE S.A. 
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z siedzibą  w Warszawie udostępnienia żądanych przez wnioskodawczyni ę  informacji. 

Uwzgl ędniając powyższe oraz fakt, że Spó łka, jako zak ład ubezpiecze ń , 

zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy ubezpieczeniowej na mocy bezwzgl ędnie 

obowiązujących przepisów prawa, a tajemnica ubezpieczeniowa s ł uży prawnie 

chronionym interesom ubezpieczaj ących stwierdzi ła, że zaskarżona decyzja zosta ła 

wydana w oparciu o legalne podstawy. 

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Zwi ązek 

Stowarzysze ń  Polska Zielona Sie ć  z siedzib ą  w Warszawie; zwany dalej Zwi ązkiem 

wnios ło o uchylenie decyzji KUKE S.A. z siedzib ą  w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r, 

oraz poprzedzaj ącej j ą  decyzji, a także o zasądzenie kosztów postępowania wed ług norm 

przepisanych. 

Zaskarżonemu rozstrzygni ęciu zarzuci ł  naruszenie: 

1. art. 61 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepis ten stanowi normatywn ą  podstawę  

prawa do uzyskiwania informacji o dzia łalno ści władz publicznych, poprzez b łędne, 

zbyt daleko id ące ograniczenie na kanwie niniejszej sprawy, 

2. art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepisy 

konstytucyjne stanowi ą  podstawę  ograniczenia prawa do informacji publicznej, poprzez 

błędną  wyk ładnię  polegaj ącą  na uznaniu dopuszczalno ści ograniczenia dost ępnoś ci 

informacji o umowach eksportowych, 

3. art. 35 ust. 1 ustawy o dzia łalnoś ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w odniesieniu 

do decyzji KUKE SA. z siedzib ą  w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r.) oraz art. 

19 ust. 1 ustawy c dzia łalności ubezpieczeniowej (w odniesieniu do decyzji KUKE S.A. 

z siedzib ą  w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r.), poprzez nieprawid łową  wykładnię  

i zastosowanie, w konsekwencji których uznano, że przepis ten stanowi podstaw ę  do 

odmowy udostępnienia informacji publicznej, 

4. art. 5 ust. 1 u.d.i.p. w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstaw ę  ograniczenia 

prawa do informacji publicznej i na zasadach okre ś lonych w przepisach o ochronie 

innych tajemnic ustawowo chronionych, poprzez b łędne przyj ęcie, że podstawą  do 

ograniczenia informacji publicznej, obj ętych zakresem przedmiotowym zaskar żonej 

decyzji, stanowią  przepisy ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Związek wskaza ł , że przepis art. 35 ust. 1 ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej nie ma zastosowania, bowiem informacje, o których udost ępnienie się  

zwróci ł  nie są  pod względem przedmiotowym obj ęte tajemnic ą  powyższego przepisu. 

Zaznaczy ł , że przedmiotem wniosku by ło udostępnienie informacji o szczególnej 

grupie ubezpiecze ń , tj. umów ubezpiecze ń  eksportowych, w wypadku których wyp łata 



z siedzibą  w Warszawie udostępnienia żądanych przez wnioskodawczyni ę  informacji. 

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że Spó łka, jako zakład ubezpiecze ń , 

zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy ubezpieczeniowej na mocy bezwzgl ędnie 

obowiązujących przepisów prawa, a tajemnica ubezpieczeniowa s łuży prawnie 

chronionym interesom ubezpieczaj ących, stwierdzi ła, że zaskarżona decyzja zosta ła 

wydana w oparciu o legalne podstawy. 

W skardze do Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Warszawie Zwi ązek 

Stowarzysze ń  Polska Zielona Sie ć  z siedzib ą  w Warszawie; zwany dalej Zwi ązkiem 

wnios ło o uchylenie decyzji KUKE S.A. z siedzib ą  w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r. 

oraz poprzedzaj ącej j ą  decyzji, a także o zasądzenie kosztów postępowania wed ług norm 

przepisanych. 

Zaskarżonemu rozstrzygni ęciu zarzuci ł  naruszenie: 

1. art. 61 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepis ten stanowi normatywn ą  podstawę  

prawa do uzyskiwania informacji o dzia łalności władz publicznych, poprzez b łędne, 

zbyt daleko id ące ograniczenie na kanwie niniejszej sprawy, 

2. art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepisy 

konstytucyjne stanowi ą  podstawę  ograniczenia prawa do informacji publicznej, poprzez 

b łędną  wykładnię  polegaj ącą  na uznaniu dopuszczalno ści ograniczenia dost ępnoś ci 

informacji o umowach eksportowych, 

3. art. 35 ust. 1 ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w odniesieniu 

do decyzji KUKE S.A. z siedzib ą  w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r.) oraz art. 

19 ust. 1 ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej (W odniesieniu do decyzji KUKE S.A. 

z siedzibą  w Warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r.), poprzez nieprawid łową  wykładnię  

i zastosowanie, w konsekwencji których uznano, że przepis ten stanowi podstaw ę  do 

odmowy udostępnienia informacji publicznej, 

4. art. 5 ust. 1 u.d.i.p. w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstaw ę  ograniczenia 

prawa do informacji publicznej i na zasadach okre ś lonych w przepisach o ochronie 

innych tajemnic ustawowo chronionych, poprzez b łędne przyj ęcie, że podstawą  do 

ograniczenia informacji publicznej, obj ętych zakresem przedmiotowym zaskar żonej 

decyzji, stanowi ą  przepisy ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Związek wskaza ł , że przepis art. 35 ust. I ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej 

I reasekuracyjnej nie ma zastosowania, bowiem informacje, o których udost ępnienie się  

zwróci ł  nie są  pod wzgl ędem przedmiotowym obj ęte tajemnic ą  powyższego przepisu. 

Zaznaczy ł , że przedmiotem wniosku by ło udostępnienie informacji o szczególnej 

grupie ubezpiecze ń , tj. umów ubezpiecze ń  eksportowych, w wypadku których wyp łata 



odszkodowa ń  jest zapewniona w drodze przekazywania zak ładowi ubezpiecze ń  przez 

Skarb Państwa niezbędnych na ten cel ś rodków. Kluczowe ma zatem znaczenie 

w niniejszej sprawie okoliczno ść , że ubezpieczenia eksportowe, udzielane przez Spó łkę , 

są  gwarantowane przez Skarb Pa ństwa, czyli ze ś rodków publicznych. Gospodarka 

finansami jest jawna, a ograniczenia tej zasady zawarte s ą  w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W jego 

ocenie ograniczenie dostępności informacji, obj ętych zakresem przedmiotowym 

zaskarżonej decyzji, by łoby uzasadnione gdyby adresatem wniosku był  zakład 

ubezpiecze ń , który udziela ubezpiecze ń  bez zaanga żowania ś rodków publicznych. 

Takiego wyj ątku nie można jednak wyinterpretowa ć  z ustawy o dzia łalno ści 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Uczestnik postępowania Stowarzyszenie Sieć  Obywatelska Watchdog Polska z 

siedzibą  wWarszawie w pe łni podzieli ł  zarzuty skargi oraz przedstawion ą  w niej 

argumentacj ę . 

W odpowiedzi na skarg ę  KUKE S.A. z siedzib ą  w Warszawie wnios ła o jej 

odrzucenie, ewentualnie oddalenie. 

Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi wskaza ła na brak legitymacji strony 

skarżącej do wniesienia skargi. Zaznaczy ła, że skarga zosta ła złożona przez osobę  

prawną  - Związek Stowarzysze ń  Polska Zielona Sie ć  z siedzibą  w Warszawie. 

W postępowaniu dotyczącym udostępnienia informacji publicznej stron ą  by ła osoba 

fizyczna - Milena Antonowicz, z którą  prowadzona by ła korespondencja, uznaj ąc, że 

realizuje ona własne uprawnienia wynikające z art. 2 ust. 1 i ust. 2 u.d.i.p. Spó łka nie mia ła 

podstaw, aby uzna ć , że Milena Antonowicz występuje w imieniu Zwi ązku, zwłaszcza, że 

nie przedstawi ła pe łnomocnictwa upoważniaj ącego j ą  do działania w jego imieniu. Wobec 

zatem faktu, że Związek nie bra ł  udzia łu w postępowaniu, jak również , że skarga zosta ła 

wniesiona przez stron ę  skarżącą  w imieniu w łasnym, a nie Mileny Antonowicz Zwi ązkowi 

przysługiwa łaby legitymacja do wniesienia skargi jedynie w sytuacji posiadania w łasnego 

interesu prawnego. W ocenie Spó łki strona skarżąca go nie posiada, bowiem nie mo żna 

uznać , że poza podmiotem, któremu odmówiono informacji publicznej w drodze decyzji 

miał  interes prawny uprawniaj ący do złożenia skargi na tę  decyzję . 

Odnosząc się  za ś  co do wniosku o oddalenie skargi Spó ł ka stwierdzi ła, że wobec 

precyzyjno ści i jasno ści uregulowa ń  ustawowych dotycz ących trybu udostępniania 

informacji publicznej, jak te ż  ograniczeń  wynikających z art. 5 u.d.i.p., rozpatruj ąc wniosek 

o udzielenie informacji publicznej nie stosowa ła bezpoś rednio art. 61 Konstytucji RP, 

azatem zarzut naruszenia tego przepisu jest niezasadny. Wobec faktu, że tajemnica 



ubezpieczeniowa, która wi ąże wszystkie zak łady ubezpiecze ń  jest tajemnicą  podlegają cą  

prawnej ochronie Spó łka nie pcdziela tak że stanowiska dotycz ącego nieprawid łowej 

wyk ładni i niewłaściwego zastosowania art. 35 ust. 1 tej ustawy o dzia łalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Podkre ś liła, że nie mo że również  odnie ść  skutku 

argumentacja strony skarżącej, zgodnie z którą  ograniczenie dostępu do informacji 

publicznej nie może mieć  zastosowania, gdy ż  dotyczy informacji publicznej. 

Wojewódzki S ąd Administracyjny w Warszawie zwa żył , co następuje: 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r, 	Prawo o ustroju s ądów 

administracyjnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), s ądy administracyjne sprawuj ą  wymiar 

sprawiedliwo ści poprzez kontrol ę  dzia łalności administracji publicznej pod wzgl ędem 

zgodności z prawem. 

Skarga oceniana w świetle powyższego kryterium nie zas ługuje na uwzględnienie. 

Stosownie do tre ści art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) dalej u.d.i.p." obowi ązane do 

udostępnienia informacji publicznej s ą  w ładze publiczne oraz inne podmioty wykonuj ące 

zadania publiczne, w szczególno ści podmioty reprezentuj ące inne osoby lub jednostki 

organizacyjne, które wykonuj ą  zadania publiczne lub dysponuj ą  majątkiem publicznym, 

oraz osoby prawne, w których Skarb Pa ń stwa, jednostki samorz ądu terytorialnego lub 

samorządu gospodarczego albo zawodowego maj ą  pozycję  dominującą  w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej w niniejszej sprawie, tj.: 

Korporacja Ubezpiecze ń  Kredytów Eksportowych S. A. z siedzibą  w Warszawie (KUKE S. 

A.), jest niewątpliwie podmiotem obowi ązanym do udostępnienia informacji publicznej w 

rozumieniu ww. przepisu. 

W myś l bowiem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez 

Skarb Pa ń stwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 489 ze zm.), okre ś la 

ona zasady ubezpiecze ń  eksportowych, w wypadku których wyp łata odszkodowa ń  jest 

zapewniona w drodze przekazywania zak ładowi ubezpiecze ń  przez Skarb Pa ń stwa 

niezbędnych na ten cel środków. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 powotanej ustawy, 

prowadzenie dzia łalności w zakresie ubezpiecze ń  eksportowych, na warunkach 

okreś lonych ustawą , powierza się  Korporacji Ubezpiecze ń  Kredytów Eksportowych Spó łka 

Akcyjna, zwanej dalej „Korporacj ą ". 



Tym samym KUKE S. A. bezspornie spe łnia przes łankę  dysponowania maj ątkiem 

publicznym oraz wykonywania zada ń  publicznych. 

W ocenie Sądu nie budzi również  wątpliwości okoliczno ść , że żądane informacje, tj. 

lista firm obj ętych w 2014 r. gwarantowanymi przez Skarb Pa ń stwa ubezpieczeniami 

eksportowymi, lista zawieraj ąca warto ść  ubezpieczonych produktów lub us ług oraz 

informacja dotycz ąca tego, co to by ły za produkty lub us ługi, stanowi informację  publiczn ą  

w brzmieniu u.d.i.p. 

W orzecznictwie przyjmuje si ę  bowiem, że informacj ą  publiczną  w rozumieniu 

ustawy jest ka żda wiadomo ść  wytworzona lub odnoszona do w ładz publicznych, a tak że 

wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonuj ących funkcje publiczne w 

zakresie wykonywania przez nie zada ń  w ładzy publicznej i gospodarowania mieniem 

komunalnym lub majątkiem Skarbu Pa ństwa (por. wyrok NSA z 25 marca 2003 r., II SA 

4059/02, Lex nr 78063). 

Musi ona ponadto dotyczy ć  sfery istniej ących ju ż  faktów, a nie 

niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierze ń  podejmowania okre ś lonych 

dzia ła ń  i może pochodzi ć  od dowolnych podmiotów, je żeli tylko dotyczy „ sprawy 

publicznej" w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.dJ.p. 

W świetle powy ższego za informacj ę  publiczn ą  uznaje się  zatem m, in. tre ść  

wszelkiego rodzaju dokumentów odnosz ących si ę  do organu w ładzy publicznej lub 

podmiotu nieb ę d ącego organem administracji publicznej, lecz wykonuj ącego zadania 

publiczne. S ą  nimi zarówno dokumenty bezpo ś rednio przez podmioty te wytworzone, 

jak i te których u żywają  one przy realizacji przewidzianych prawem zada ń  nawet, gdy 

nie pochodzą  wprost od nich. 

Dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego i mo że podlega ć  

ograniczeniom, o czym świadczy art. 61 ust. 3 Konstytucji RP. W my ś l art. 5 ust. 1 

u.d.i.p., prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

okre ś lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych 

tajemnic ustawowo chronionych. 

Jedną  z takich tajemnic ustawowo chronionych jest tajemnica ubezpieczeniowa 

przewidziana zarówno w poprzednio obowi ązuj ącej ustawie z dnia 22 maja 2003 r, o 

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 ze zm.) - art. 19 ust. 1, jak 

równie ż  w obecnie obowi ązującej ustawie z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o dzia łalno ś ci 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1 844 ze zm.) - art. 35 ust. 1. 

Wskazane przepisy s ą  jednobrzmi ące i stanowi ą , że zak ład ubezpiecze ń  i osoby 

w nim zatrudnione, a tak że osoby i podmioty, za pomocą  których zak ład ubezpiecze ń  
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wykonuje czynno ści ubezpieczeniowe, Są  obowiązane do zachowania tajemnicy 

dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

O tym, że KUKE S. A. jest zak ładem ubezpiecze ń , świadczy wspomniany ju ż  

przepis art. 1 ust. 1 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Pa ń stwa ubezpieczeniach 

eksportowych oraz art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o dzia łalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, zawieraj ący definicj ę  krajowego zak ładu ubezpiecze ń , zgodnie z 

którym jest nim przedsi ębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

dzia łalno ści gospodarczej z siedzib ą  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który 

uzyska ł  zezwolenie na wykonywanie dzia łalności ubezpieczeniowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

KUKE S. A. posiada za ś  zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie 

dzia łalno ści ubezpieczeniowej w grupie 14 Dzia łu II z dnia 5 kwietnia 1991 r., 

zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie dzia łalności ubezpieczeniowej w grupie 

16 Dzia łu II z dnia 14 sierpnia 1991 r. oraz zezwolenie Ministra Finansów na 

prowadzenie dzia łalności ubezpieczeniowej w grupie 15 Dzia łu II z dnia 7 stycznia 1997 

r. 

Z tego wzgl ędu odmowę  udostępnienie przez KUKE S. A. informacji publicznej w 

postaci informacji dotycz ących indywidualnych umów ubezpieczenia z powo łaniem się  

na tajemnicę  ubezpieczeniow ą , należy uzna ć  za zgodn ą  z prawem. 

W konsekwencji podniesione w skardze zarzuty sprowadzaj ące się  w istocie do 

zanegowania ograniczenia prawa do informacji z tej przyczyny, s ą  chybione. 

Nadmieni ć  ponadto nale ży, że wniosek organu o odrzucenie skargi z uwagi na 

brak legitymacji skargowej Zwi ązku Stowarzysze ń  Polska Zielona Sie ć , nie jest 

uprawniony. 

Występująca bowiem z wnioskiem o udost ępnienie informacji publicznej oraz 

wnosząca wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Milena Antonowicz, zdaniem S ądu, 

dzia ła ła w ramach udzielonego jej przez Zwi ązek pe łnomocnictwa z dnia 14 grudnia 

2015 r. Wynika z niego umocowanie ww. do reprezentowania Zwi ązku, a w 

szczególno ści do składania w imieniu jego Zarz ądu wniosków o dostęp do informacji 

publicznej i ewentualnych odwo ła ń  oraz skarg b ędących częścią  tych procesów. 

Co prawda Milena Antonowicz występując drog ą  elektroniczn ą  z wnioskiem o 

udostępnienie informacji publicznej oraz sk ładając wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, nie wskaza ła wprost, że czyni to w imieniu Zwi ązku, jednakże we wnioskach 

tych pojawia si ę  nazwa Polskiej Zielonej Sieci. Je żeli adresat wniosku mia ł  wątpliwo ś ci 

w tym zakresie, to winien zwróci ć  si ę  do wnioskodawczyni o ich wyja ś nienie 

S 



zamierzaj ąc wyda ć  decyzję  odmown ą  w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). 

Mając powyższe na wzgl ędzie Wojewódzki S ąd Administracyjny w Warszawie 

na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post ępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2016 r., poz. 718 ze zm.) orzek ł  

jak w sentencji wyroku. 
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Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. 

Naczelny Sąd Administracyiny 

ul. G. P. Boduena 3/5 

00-011 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Sadu Administracyinego 

w Warszawie 

ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa 

Skarżący: Stowarzyszenie Sie ć  Obywatelska - 

Watchdog Polska 

ul. tirsynowska 22/2 

02605 Warszawa 

reprezen,ło wany przez 

r. pr. Adama Kuczy ń skiego 

ul, Z. Modzelewskiego 23/373 

02-679 Warszawa 

Organ: Korporacja Ubezpiecze ń  

Kredytów Eksportowych S.A. 

ul. Sienna 39 

00-121 Warszawa 

Strona: Zwi ązek Stowarzysze ń  

Polska Zielona Sie ć  

ul. Raszy ń ska 32-44/140 

02206 Warszawa 

Sygn. akt: II SA/Wa 400/16 

Wpis: 100 z ł  (s łownie: sto z łotych) 

SKARGA KASACYJNA 

1. 	Dzia łając w imieniu Stowarzyszenia Sie ć  Obywatelska - Watchdog Polska 

(dalej: „Skar żacy"), posiadającego status uczestnika na prawach strony, 

którego pe łnomocnictwo za łączam (Za łącznik nr 1), wnoszę  niniejszym 

skarg ę  kasacyjną  od Wyroku Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego 

ADAM IUCZYtI5K KANCLARA RADCY PRAWNEGO UL Z. MODZE Ł WSKIGO 23/373 02-679 WARSZAWA 



w Warszawie (dalej: „WSA w Warszaw") z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

o sygn. akt II SA/Wa 400/16 (dalej: Zaskar żony Wyr") oddalaj ą cego skarg ę  
na Decyzj ę  Korporacji Ubezpiecze ń  Kredytów Eksportowych S. A. 

(dalej: „Organ") z dnia 21 stycznia 2016 r. (dalej.,, Decyzla Organu") 

odmawiaj ąc ą  udostępnienia informacji publicznej Zwi ązkowi Stowarzysze ń  
Polska Zielona Sie ć  (dalej: Strona") 

Wyrok Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

30 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 400/16 zaskar żam w ca ło ś ci. 

Wyrokowi Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

30 czerwca 2016 r, w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 400/16 zarzucam  

na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a.: 

1) naruszenie prawa materialnego. a to: ort. 5 ust. 4 Ustawy 

o gwarantowanych przez Skarb Pa ń stwa ubezpieczeniach eksportowych 

(dalej: Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych) w zwiczku z art. 35 ust. 1 

Ustawy z dnia 11 wrze ś nia 2015 r, o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (dalej: Nowa ustawo o dzia ł alno ści ubezpieczeniowj") 

oraz w zwi ą zku z arf. S ust. 1, art. 16 ust. li art. 17 ust. li 2 Ustawy a dcse 

do informacji publicznej - poprzez niew ła ściwe zastosowanie 

Ustawy o ubezpieczeniach eksportowych polegojace na je;z 

niezastosowaniu, a w konsekwencji niew ł a ściwe zastosowanie przeps ć w 

Nowej ustawy ubezpieczeniowej, polegaj ą ce na uznaniu, ż e wnioskowana 

informacja publiczna mo że by ć  obj ę ta tajemnic ą  ubezpieczeniow ą . 

O W konekwencj! niew ła ściwe zastosowanie przepisów Ustawy o dost ępie 

do informacji publicznej polegaj ące na uznaniu, i ż  odmowa udost ępnienia 

informacji publicznej Stronie by ł a uprawniona: 

ewentualnie: 

2) naruszenie prawa materialnego, a to: art. 2 ust. 1. art. 5 ust. 1. art. 16 ust. I 

i art. 17 ust. 1 I 2 Ustawy o dost ępie do informacji publicznej w zwic:ku 

z art. 61 ust. 1 i 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz w zwi ą zku z ort. 35 usa, 

i art. 35 ust. 2 pkt 27 Nowej ustawy o dzia łalno ści ubezpieczeniowej oraz 

w związku z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia ł alno ści 

ubezpieczeniowej (dalej: ..Stara ustawa o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowei") 

i art. 19 ust. 2 pkt 25 Starej ustawy o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej - 

poprzez ich b łędn ą  wyk ładnię  polegaj ą c ą  na b łędnym odczytaniu 

wzajemnej relacji pomi ędzy przepisami Ustawy o dost ę pie do informacji 

publicznej 	i 	Konstytucji 	a 	przepisami 	ustaw 	o 	dzia ł alno ś ci 

ubezpieczeniowej i przyj ę ciu, że wyra żona w tych pierwszych zasada 

jawno ści życia publicznego i dost ępu do informacji publicznej powinna 

ustą pić  wyra żonej w tych drugich zasadzie ochrony tajemnicy 

ubezpieczeniowej, a w konsekwencji b łędne zastosowanie przepisów 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zwi ązku z przepisami Nowej 

i Starej ustawy o dzia łalno ści ubezpieczeniowej polegaj ące na uznaniu, 

U odmowa udostępnienia informacji publicznej Stronie by ła uprawniona. 
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tak że /exspecicl/s- Ustawę  o ubezpieczeniach eksportowych -to, zwa żywszy 

na istnienie w tej ostatniej wyra źnego wyłączenia stosowania tej pierwszej, 

nie sposób przyj ąć , i ż  istnieją  jakiekolwiek podstawy do stosowania Nowej 

ustawy o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej w niniejszej sprawie. 

3. Kwestia 	wyłączenia 	stosowalno ś ci 	przepisów 	Nowej 	ustawy 

ubezpieczeniowej w odniesieniu do umów zawieranych przez Organ by ła 

przedmiotem rozwa ża ń  podczas rozprawy przed WSA w Warszawie. 

Ostatecznie WSA w Warszawie nie zdecydowa ł  się  na zastosowanie 

art. 5 ust. 4 Ustawy o ubezpieczeniach eksportowych. 

4. Nie ulega przy tym w ątpliwo ś ci, i ż  przepisy Nowej ustawy ubezpieczeniowej,  
o której mowa w powo łanym powy żej przepisie Ustawy o ubezpieczeniach 	4I 
eksportowych, zosta ły w niniejszej sprawie zastosowane, co jasno wynika 

z uzasadnienia Zaskar żonego Wyroku. 

S. 	Tym samym dosz ło do naruszenia przepisów powo łanych w pierwszym 

zarzucie kasacyjnej, co czyni ja uzasadnion ą . 

Uzasadnienie zarzutu drugiego 

6. W ramach zarzutu drugiego Skorzacy zarzuca Zaskar ż onemu Wyrokowi 

naruszenie prawa matericlnego, a to: ort. 2 ust. 1 art. 5 ust. I art. 16 ust. 1 

i art. 17 ust. 1 I 2 Ustawy o dost ę pie do informccji publicznej w zwi ą zku 

z art. 61 ust. 1 i 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz w zwi ązku z art. 35 ust. 1 

i ort. 35 ust. 2 pkt 27 Nowej ustawy o dzia łalno ści ubezpieczeniowej oraz 

w związku z art. 19 ust. 1 i art. 19 ust. 2 pkt 25 Starej ustawy o dzia łalno ści 

ubezpieczeniowej -. poprzez ich b łę dn ą  wyk ładnię  polegaj ą c ą  na b łędnym 

odczytaniu wzajemnej relacji pomi ędzy przepisami Ustawy o dostepie 

do informacji publicznej i Konstytucji a przepisami ustaw o dzic ł oiro ś c 

ubezpieczeniowej i przyjeciu, ż e wyra żono w tych pierwszych z::: 

jawno ści życia publicznego i dost ę pu do informacji publicznej pc".. - 

ustą pić  wyra żonej w tych drugich zasadzie ochrony tcje--":, 

ubezpieczeniowej, a w konsekwencji b łę dne zastosowanie przepsów Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej w zwią zku z przepisami Nowej i Starej 

ustawy o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej polegajace na uznaniu, i ż  odmowa 

udostępnienia informacji publicznej Stronie by ł a uprawniona. 

7. W tym miejscu nale ży wskaza ć , i ż  zarzut drugi ma o tyle ewentualny charakter, 

iż  z ostro żno ś ci procesowej przyjmuje, że powo łane w zarzucie przepisy 

Nowej ustawy o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej mog ły mie ć  w niniejszej 

sprawie w ogóle zastosowanie. Nie stoi to w sprzeczno ści z tre ścią  
i uzasadnieniem zarzutu pierwszego, w ramach którego Skar żą cy kwestionuje 

dopuszczalno ść  stosowania w niniejszej sprawie przepisów Nowej ustawy 

o dzia łalno ści ubezpieczeniowej. 

8. Przechodząc do rozwa ża ń  merytorycznych, nale ży wskaza ć  co jest zasad ą , 

a co jest wyją tkiem w udostępnianiu informacji publicznej i informacji 

dotyczących umów ubezpieczenia. 
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9. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Starej ustawy o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej Zak ład 
ubezpiecze ń  / osoby w nim zatrudnione lub osoby I podmioty, za pomocq 

których zak ład ubezpiecze ń  wykonuje czynno ści ubezpieczeniowe, 
sa obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczqcej poszczególnych umów 
ubezpieczenia.". 

10. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Nowej ustawy o dzia łalno ści ubezpieczeniowej „Zakład 
ubezpiecze ń  i osoby w nim zatrudnione, a także osoby ,  ipodmioty, za pomoc ą  
których zak ład ubezpiecze ń  wykonuje czynno ści ubezpieczeniowe, 

są  obowiqzane do zachowania tajemnicy dotycz ącej poszczególnych umów 
ubezpieczenia.". 

11. Treść  powołanych przepisów wskazuje na istnienie tzw. tajemnicy 

ubezpieczeniowej". Z powo łanych przepisów wynika, że objęcie informacji 

dotyczących umów ubezpieczenia tajemnica ubezpieczeniow ą  stanowi 

zasad ę . 

12. Równocze ś nie z istnieniem zasady, zgodnie z któr ą  dane dotycz ące umowy 

ubezpieczenia obj ę te s ą  tajemnic ą  ubezpieczeniow ą , istnieje wyj ą tek, 

maj ą cy swe umocowanie prawne odpowiednio w art. 19 ust. 2 pkt 25 Starej 

ustawy o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej, zgodnie z którym „Zakaz, o którym 
mowa w ust. 1, nie dotyczy infoimacji udzieianych na wniosek: (..) innych 

podmiotów, których uprawnienie do zadania informacji wj"nika z przepisów 

innych ustaW", oraz w art. 35 ust. 2 pkt 27 Nowej ustawy o dzia łalno ś ci 

ubezpieczeniowej, zgodnie z którym „Obow/qzek zachowania tajemnicy, 
o k/6ryr, 	 s".7ri doty 	!nformacj" dzie/unycn ia wiosek." (...j 
Innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania Informacji wynika 
z przepisów odr ębnej ustawy". 

13. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o dost ępie do informacji publicznej „Każdemu 
przys ługuje, z zastrze źeniem art. 5 prawo dostępu do informacji publicznej 

zwane dalej „prawem do informacji pub//czne/"". Przepis ten ustanawia 

zasadę 	powszechnej 	dostępno ś ci 	informacji 	publicznej. 	Zasada 

ta ma ugruntowane oparcie w orzecznictwie s ądów administracyjnych, 

by przywo ła ć  w tym miejscu wyrok NSA z dnia 2 lipca 2003 r. sygn. akt 

II SA 837/03 ,(-) ogólną  zasadą  wynikającą  z an 61 Konstytucji RP, jest dostęp 
do informacjL Wszelkie wyj ątki od tej zasady winny by ć  formułowane 
w sposób wyraźny, a wątpliwości winny przemawia ć  na rzecz dostępd". 

14. Równocze śnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o dost ępie do informacji 

publicznej, istniej ą  wyją tki od powo łanej powy żej zasady, bowiem Prawo 
do informacji pub licznej pod/ego ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie in formacji niejawnych oraz o ochronie 

innych tajemnic ustawowo chronionych". 
15. Tym samym w dwóch ró żnych aktach istniej ą  sprzeczne ze sob ą  zasady 

(zasada ochrony tajemnicy ubezpieczeniowej - zasada jawno ści informacji 

publicznej) oraz sprzeczne ze sob ą  wyją tki (wyją tek odstępstwa od tajemnicy 

ubezpieczeniowej - wyją tek tajno ś ci informacji publicznej), których nie 

mo żna wyk łada ć  rozszerzaj ąca, 
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16. Rozumowanie WSA w Warszawie wyra żone w Zaskar żonym Wyroku 

w odniesieniu do zarysowanego powy żej konfliktu zasad i wyj ą tków 

przedstawia si ę  następujaco: skoro wnioskowana informacja jest informacj ą  
publiczna, to w zasadzie nale ża łoby ją  udostępnić , ale, skoro stanowi 

tajemnic ę  ubezpieczeniow ą , to jest ‚,Inna tajemnice" ustawowo chroniond" 

w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i nale ża ło odmówi ć  
udostę pnienia jej Stronie. 

17. Prawid łowe rozumowanie powinno przedstawia ć  się  w sposób nastę pujący: 

skoro wnioskowana informacja jest informacja publiczn ą , to nale ży 

ją  udostę pnić , a fakt, i ż  informacje tego rodzaju s ą  zazwyczaj obj ę te 

tajemnic ą  ubezpieczeniow ą  nie ma znaczenia, bowiem Strona jest innym 

podmiotem którego uprawnienie do żadania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy w tym przypadku - ustawy o dostepie do informacji 
publicznej - Autor skargi „ w rozumieniu ustaw o dzia ł alno ś ci 

ubezpieczeniowej. 

18. O tym, dlaczego sposób rozumowania WSA w Warszawie jest b łcdr.y, za ś  
za prawid ł owy nale ży uzna ć  sposób rozumowania zaprezentowany powy żej 

przesadza relacja pomi ędzy zasada jawno ś c: życ publicznego 1 prawem 

dostępu do informacji publicznej a zasada ochrony tajemnicy 

ubezpieczeniowej. Dla zrekonstruowania tej relacji nale ży siegna ć  do zasad 

konstytucyjnych. 

19. Zasada jawno ści życia publicznego i prawo do dost ępu do informacji 

publicznej s ą  wyra żone w Konstytucji wprost w jej art. 61. Tajemnica 

ubezpieczeniowa, jak wskazuje si ę  w doktrynie, ma jedynie po ś rednie 

umocowanie w art. 47 i 51 ust. 1 Konstytucji: .. Dochowanie tajemnicy 

ubezpieczenia wej jest je dna z powinności zakładu ubezpieczeń. Tajemnica 

ta ma na celu ochrone dóbr osobistych osób chronionych tq tajemnica, o/e.! 

podstawe można upatrywać  już  w przepisach KonsMucji (art. 47), która 

gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci 

/ dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym a także prawo 

do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania sie.". Ju ż  tylko to powinno 

przemawia ć  za pierwsze ń stwem zasady jawno ś ci informacji publicznej. 

20. Ponadto nale ży zauwa ż y ć , i ż  instytucja tajemnicy ubezpieczeniowej zosta ł a 

ustanowiona dla ochrony konkretnych dóbr kontrahentów zak ł adów 

ubezpiecze ń , w tym między innymi prawa do prywatno ś ci i wywodzonego 

z niego w dalszej kolejno ści prawa do poszanowania tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Taka geneza tajemnicy ubezpieczeniowej pozwala 

na traktowanie jej jako szczególnej odmiany ograniczenia jawno ś ci 

informacji publicznej pokrewnego do ograniczenia wynikaj ącego 

z art. 5 ust. 2 Ustawy o dost ę pie do informacji publicznej. O ile w odniesieniu 

do obrotu nieprofesjonalnego (umów ubezpieczenia zawieranych nie 

z przedsiębiorcami) tajemnica ubezpieczeniowa chroni prywatno ść , 

to w odniesieniu do obrotu profesjonalnego - a z takim bez w ą tpienia mamy 

1 K. Malinowska Ustawa o dzia łalno ś ci ubezpieczeniowej. Komentarz" el. 
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do czynienia w przypadku Organu i jego kontrahentów - tajemnic ę  
ubezpieczeniow ą  nale ży traktowa ć  jako szczególny rodzaj tajemnicy 

przedsi ębiorstwa. Takie ź ród ło instytucji tajemnicy przedsi ębiorstwa pozwala 

te ż  na jej wła ś ciwe umiejscowienie w systemie prawa. 

21. Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r, sygn. akt I CSK 190/12 

nale ży wyciągnąć  wniosek, że podmioty korzystaj ące ze ś rodków 

publicznych mog ą  w mniejszym stopniu powo ływa ć  się  na prawo do ochrony 

własnych tajemnic, bowiem nale ży przyzna ć  pierwsze ń stwo zasadzie 

jawno ści informacji publicznej. Tym samym równie ż  tajemnica 

ubezpieczeniowa powinna ust ą pić  zasadzie jawno ści informacji publicznej, 

na co wskazuje tre ść  art. 19 ust. 2 pkt 25 Starej ustawy o dzia łalno ści 

ubezpieczeniowej oraz art. 35 ust. 2 pkt 27 Nowej ustawy o dzia łalno ści 

ubezpieczeniowej, które nale ży odczytywa ć  jako odes łanie do Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. Sytuacja taka powinna mie ć  miejsce 

wtedy, gdy w stosunek ubezpieczenia zaanga żowane są  ś rodki publiczne, 

o tak bez w ątpienia jest w przypadkach, których dotyczy niniejsze 

postępowanie. 

22. Z wy żej powo łanych przyczyn nale ży dojść  do wniosku, iż  WSA w Warszawie 

w Zaskar żonym Wyroku błędnie przyj ął , iż  zasada ochrony tajemnicy 

ubezpieczeniowej ma w niniejszej sprawie pierwsze ństwo nad zasad ą  
jawno ści życia publicznego i prawem dost ępu do informacji publicznej. 

Rezultatem tego b łędu było niezasadne przyj ę cie, i ż  odmowa udostępnienia 

Stronie wnioskowanej nformacj pbUcznj mic ł o uzasadnione podstawy. 

Tym samym zarzut skargi kasacyjnej jest uzasadniony. 

Adam UC/t I 

IT 
Za ł  a c zn i ki: 

1) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia op łaty skarbowej 

od pe łnomocnictwa oraz odpisem aktualnym z Rejestru Stowarzysze ń  
Krajowego Rejestru S ądowego Skarżącego; 

2) Dowód uiszczenia wpisu od skargi; 

3) Dwa odpisy skargi kasacyjnej. 
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