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BiuroSOWP Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl>

wniosek o informację publiczną
Joanna Knozowska-Castens <J.Knozowska-Castens@lot.pl> 4 czerwca 2020 15:09
Do: "biurosowp@siecobywatelska.pl" <biurosowp@siecobywatelska.pl>

 

Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

biurosowp@siecobywatelska.pl

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Działając w imieniu spółki Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), niniejszym
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 maja 2020 r. otrzymany z adresu e-mail:
szymon.osowski@siecobywatelska.pl w zakresie następujących informacji:

1. decyzji, o której mowa w informacji: " W nawiązaniu do niestabilnej sytuacji na międzynarodowych
rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń
lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOTu, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia
31 maja włącznie, zostają odwołane". Źródło: https://www.lot.com/pl/pl/zawieszenie-ruchu-
lotniczego,

2. wszystkich innych decyzji i zarządzeń Zarządu od dnia 10 marca 2020 do dnia złożenia
niniejszego wniosku,

3. wskazania, na czym polegało wsparcie rządu, o którym mowa w informacji na stronie akcji Lot to
domu: "Dzięki wsparciu rządu polskiego oraz zaangażowaniu wielu życzliwych osób i instytucji
#LOTdoDomu zamykają dziesiątki tysięcy szczęśliwych powrotów do kraju"
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu ,

4. wszelkich dokumentów, notatek i emaili, które dokumentują ww. wsparcie,
5. skany wszelkich umów wraz z załącznikami i aneksami, zawartych w związku z akcją

#LOTdodomu,

uprzejmie informuję, co następuje:

 

I.

Po pierwsze, wskazuję, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące
zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa ma pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Mając na względzie fakt, że Spółka nie jest podmiotem, w którym Skarb Państwa miałby pozycję dominującą (Skarb
Państwa nie posiada żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki), nie dysponuje majątkiem publicznym i nie
wykonuje zadań publicznych, na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej Spółka nie mieści się w kręgu
podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
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II.

Niezależnie od powyższego, Spółka wyjaśnia, iż:

 

a. W zakresie decyzji, o której mowa w informacji: " W nawiązaniu do niestabilnej sytuacji na
międzynarodowych rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem
w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu
zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOTu, krajowe i międzynarodowe,
zaplanowane do dnia 31 maja włącznie, zostają odwołane" – decyzje o zawieszeniu połączeń
lotniczych były każdorazowo omawiane i podejmowane przez Zarząd Spółki na
posiedzeniach Zarządu. Z uwagi na fakt, że nie były one podejmowane w formie uchwał
Zarządu, nie ma dokumentów, które Spółka mogłaby w tym zakresie udostępnić.

 

b. W zakresie wszystkich innych decyzji i zarządzeń Zarządu od dnia 10 marca 2020 do dnia
złożenia wniosku – udostępnienie tych dokumentów nie jest możliwe, gdyż dotyczą one
decyzji o charakterze handlowym i jako takie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

c. W zakresie wskazania, na czym polegało wsparcie rządu, o którym mowa w informacji na stronie
akcji Lot to domu: "Dzięki wsparciu rządu polskiego oraz zaangażowaniu wielu życzliwych osób i
instytucji #LOTdoDomu zamykają dziesiątki tysięcy szczęśliwych powrotów do kraju"
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu oraz udostępnienia wszelkich dokumentów, notatek i emaili,
które dokumentują ww. wsparcie – wskazane wyżej informacje oraz dokumenty objęte są
tajemnicą negocjacji w rozumieniu art. 721 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny. 

 

Zgodnie z powyższym przepisem strony biorące udział w negocjacjach są obowiązane do nieujawniania
i nieprzekazywania innym osobom oraz do niewykorzystywania dla własnych celów informacji
udostępnionych przez drugą stronę w toku negocjacji z zastrzeżeniem poufności. W razie
niedotrzymania tajemnicy negocjacji druga strona może żądać naprawienia szkody albo wydania
korzyści.

 

d. W zakresie skanów wszelkich umów wraz z załącznikami i aneksami, zawartych w związku z
akcją #LOTdodomu – udostępnienie tych dokumentów nie jest możliwe, gdyż zwierają one
informacje handlowe i w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie
są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
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W powyższym zakresie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo
dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym m.in. ze względu na tajemnicę negocjacji oraz tajemnicę
przedsiębiorcy.

 

 

Pozdrawiam / Best regards,

Joanna Knozowska-Castens
adwokat / attorney at law
Biuro Prawne / Legal Department

    LOT Polish Airlines
  43, Komitetu Obrony Robotników St.
02-146 Warsaw, Poland

   
  +48 536 36 54 09

 j.knozowska-castens@lot.pl

 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (02-146 Warszawa), zarejestrowane w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o
nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).

LOT Polish Airlines joint stock company with its head office at 43, Komitetu Obrony Robotników St., 02-146 Warsaw, registered in the
Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the City of Warsaw XIII-th Commercial Division of the National Court Register under
the no. KRS 0000056844. Tax Identification Number NIP 522-000-23-34, and equity capital of PLN 62 430 548,32  (paid up in full).

Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku. / Think about the environment before printing.

 

Treść tej informacji jest poufna i prawnie chroniona, może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa PLL LOT S.A. Odbiorcą
może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być podstawą odpowiedzialności
odszkodowawczej.

The information in this email is confidential and may be legally privileged, it may contain information that is confidential in PLL LOT S.A. It is
intended solely for the addressee. Any access to this email by third parties is unauthorized. If you are not the intended recipient of this
message, any disclosure, copying, distribution or any action undertaken or neglected in reliance thereon is prohibited and may result in your
liability for damages.

 

 

 

From: szymon.osowski@siecobywatelska.pl <szymon.osowski@siecobywatelska.pl> On Behalf Of BiuroSOWP
Stowarzyszenie
Sent: Thursday, May 21, 2020 10:09 AM
To: legal <legal@lot.pl>
Subject: [external] wniosek o informację publiczną

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o
udostępnienie następujących informacji:

1. decyzji, o której mowa w informacji: " W nawiązaniu do niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach
lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
Zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie
LOTu, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31 maja włącznie, zostają odwołane". Źródło:
https://www.lot.com/pl/pl/zawieszenie-ruchu-lotniczego, 2. wszystkich innych decyzji i zarządzeń Zarządu od dnia
10 marca 2020 do dnia złożenia niniejszego wniosku, 3. wskazania, na czym polegało wsparcie rządu, o którym
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mowa w informacji na stronie akcji Lot to domu: "Dzięki wsparciu rządu polskiego oraz zaangażowaniu wielu
życzliwych osób i instytucji #LOTdoDomu zamykają dziesiątki tysięcy szczęśliwych powrotów do kraju"
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu; 4. wszelkich dokumentów, notatek i emaili, które dokumentują ww. wsparcie;
5. skany wszelkich umów wraz z załącznikami i aneksami, zawartych w związku z akcją #LOTdodomu. 

 

Wnioskowane informacje prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres biurosowp@siecobywatelska.pl

 

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć 

Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji  

 

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

 

--

Pozdrawiam

BiuroSOWP Stowarzyszenie

[Ukryto cytowany tekst]
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