R ZECZNIK PRAW OBYW A TE L SK ICH

4

Warszawa,

YII.6060.7.2014.MKS

Wojewódzki Sąd Administracyjny
W Warszawie
za pośrednictwem

Prezesa Narodowego Banku Polskiego
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Skarżący:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
S trona:

—

.............. - .........................................................- n

Organ:
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Skarga R zecznika Praw O b yw atelskich

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179; dalej jako: ustawa o RPO) oraz art. 8 § 1
i art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej jako: p.p.s.a.)

Biuro R z e c z n i k a P r a w O b y w a t e l s k i c h
al. S o lid a rn o ś c i 77
00 -0 l)0 W a r s z a w a

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
rp o .g o v . pi

R zeczn ik zaskarża

decyzję Prezesa N arodow ego Banku Polskiego nr 4/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz
poprzedzającą j ą decyzję Prezesa N arodow ego Banku Polskiego nr 2/2018 z dnia 30 m aja
2018 r. odm aw iającą udostępnienia informacji publicznej.

Powyższym decyzjom Rzecznik zarzuca:

1) naruszenie praw a m aterialnego, tj. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 w rześnia 2001 r.
o dostępie do inform acji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.; dalej jako: u.d.i.p.)
w zw. z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP poprzez niew łaściw e zastosowanie i błędne przyjęcie,
że udostępnienie żądanej informacji publicznej wiąże się z naruszeniem prawa do
prywatności osób fizycznych, tj. kandydatów na stanow isko prezesa banku kom ercyjnego,
podczas gdy żądane inform acje w iążą się z działalnością Prezesa NBP zobow iązanego do
udostępnienia inform acji publicznej dotyczącej opinii Prezesa NBP, w tym danych
osobowych osób podlegających tej opinii, a osoby te powinny liczyć się z okolicznością
ujawnienia swoich danych osobow ych w zw iązku z ubieganiem się o stanow isko
w instytucji zaufania publicznego;
2) naruszenie przepisów postępow ania, tj. art. 138 § 1 pkt 1 ustaw y z dnia 14 czerw ca
1960 r. Kodeks postępow ania adm inistracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej
jako: k.p.a.) w zw. z art. 16 ust. 2 u.d.i.p. poprzez utrzym anie decyzji z dnia 30 maja 2018 r.
nr 2/2018 w mocy, podczas gdy brak było przesłanek do wydania decyzji o odmowie
udostępnienia inform acji publicznej, gdyż żądane inform acje jako inform acje publiczne
związane z działalnością Prezesa NBP pow inny zostać udostępnione w pełnym zakresie,
bez korzystania z ochrony dotyczącej życia pryw atnego.
Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a i b p.p.s.a. Rzecznik wnosi o uwzględnienie skargi
na decyzje Prezesa NBP oraz uchylenie zaskarżonych decyzji w całości.

Jednocześnie, działając na podstaw ie art.

119 pkt 2 p.p.s.a., R zecznik w nosi

o skierow anie spraw y do rozpoznania w trybie uproszczonym.

Uzasadnienie

I.

Do Rzecznika Praw O byw atelskich zwrócił się Pan

(dalej jako:

Skarżący) z prośbą o pom oc w uzyskaniu informacji publicznej od Prezesa N arodow ego
Banku Polskiego. W niosek Skarżącego dotyczył wykazu osób, które uzyskały pozytyw ną
opinię Prezesa NBP do pełnienia funkcji prezesa w bankach komercyjnych. W nioskodaw ca
domagał się inform acji za okres od 10 lutego 1989 r. do 31 grudnia 1997 r., obejm ujących:
1) imię i nazw isko osoby, która dostała pozytyw ną opinię (lub negatyw ną);
2) nazw ę banku w którym dana osoba miała pełnić funkcję prezesa;
3) datę uzyskania pozytyw nej opinii;
4) datę w yboru (nom inacji) na prezesa banku przez uprawniony organ tegoż banku.
Do wniosku została dołączona lista banków, których wniosek dotyczy, obejm ująca
112 banków. W ocenie Skarżącego żądane inform acje są jaw ne, dostępne w gazetach
z tam tych czasów , dlatego pow inny zostać udostępnione na w niosek jako inform acja
publiczna.
Prezes N BP decyzją z dnia 30 m aja 2018 r. (nr 2/2018) odm ów ił udostępnienia
żądanej informacji publicznej ze w zględu na ochronę pryw atności osób fizycznych, o której
mowa w art. 5 ust. 2 ustaw y o dostępie do informacji publicznej. N a skutek złożenia
odwołania od tej decyzji przez Skarżącego, decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. (nr 4/2018) Prezes
NBP utrzym ał w m ocy decyzję z dnia 30 m aja 2018 r.

Uzasadnienie złożenia skargi przez Rzecznika

Zgodnie z art. 208 ust. 1 K onstytucji RP oraz art. 1 ust. 2 ustaw y o RPO, R zecznik
Praw O byw atelskich pow ołany je st do ochrony praw i w olności

człow ieka i obyw atela,

określonych w K onstytucji oraz innych aktach norm atyw nych. Stojąc na straży wyżej

w ym ienionych praw i w olności Rzecznik podejm uje te sprawy, w których dochodzi do
naruszeń

ze

strony organów

władzy

publicznej

praw

i w olności

przysługujących

obywatelom . Stosownie zaś do treści art. 8 § 1 p.p.s.a., Rzecznik Praw O byw atelskich m oże
wziąć udział w każdym toczącym się postępow aniu, a także wnieść skargę, skargę
kasacy jn ą zażalenie oraz skargę o w znow ienie postępowania, jeżeli w edług je g o oceny
w ym agają tego ochrona praw człow ieka i obywatela. Z możliwości tych R zecznik korzysta
w yjątkow o, zw łaszcza w tedy,

gdy istnieje

konieczność

rozstrzygnięcia zagadnienia

praw nego budzącego wątpliw ości z punktu w idzenia ochrony praw i w olności, albo gdy
sprawa ma charakter precedensow y, a jej rozstrzygnięcie będzie miało istotne znaczenie dla
ukształtow ania sytuacji prawnej innych obywateli.
Rzecznik Praw O byw atelskich podejm ow ał ju ż interwencję w niniejszej sprawie, która
w konsekw encji zakończyła się złożeniem skargi przez RPO na bezczynność Prezesa NBP.
Prezes NBP nie udostępnił bow iem w nioskowanej informacji stwierdzając, że zastosow anie
w sprawie, jak o lex specialis, znajdują przepisy ustaw y o narodow ym zasobie archiw alnym
i archiwach, a nie ustawa o dostępie do inform acji publicznej. W SA w yrokiem z dnia 26
stycznia 2016 r. sygn. akt II SAB/W a 896/15, uw zględnił skargę RPO i zobow iązał Prezesa
NBP do rozpatrzenia wniosku Pana

wskazując, że żądane inform acje znajdują

się w archiwum zakładow ym NBP, a nie w archiw um narodowym, dlatego zastosow anie do
rozpatrzenia w niosku skarżącego znajdują przepisy ustaw y o dostępie do informacji
publicznej. N SA wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I OSK 1258/16, oddalił
skargę kasacyjną Prezesa N B P od wyroku W SA, zgadzając się z p rzy jętą przez WSA
argumentacją.
Na

kanw ie

przedstaw ionej

spraw y

pojaw ił

się

z

kolei

problem

odm ow y

udostępnienia inform acji publicznej ze w zględu na ochronę pryw atności osób fizycznych.
W ocenie R zecznika wydane przez Prezesa NBP decyzje prow adzą do nieuzasadnionego
ograniczenia konstytucyjnego praw a obyw atela do informacji publicznej, gdyż żądane
informacje nie naruszają praw a do pryw atności osób kandydujących na stanow iska prezesa
banku, a w iążą się z inform acjam i w ytw orzonym i w ram ach działalności podm iotu
publicznego. B łędne, zdaniem RPO, stanow isko organu uzasadnia zatem złożenie przez
Rzecznika Praw
w Warszawie.

O byw atelskich skargi do

W ojew ódzkiego

Sądu A dm inistracyjnego

II.
1.

W niniejszej sprawie kw estią w ym agającą rozstrzygnięcia je st to, czy

praw idłow a je st decyzja Prezesa NBP o odm owie udostępnienia inform acji publicznej
z pow odu ochrony pryw atności osób fizycznych, które to osoby podlegały opiniow aniu
przez Prezesa N arodow ego Banku Polskiego. N ależy jed n ak zauważyć, że przedm iotem
w niosku Skarżący uczynił informacje o osobach, które uzyskały pozytyw ną opinię Prezesa
NBP (lub negatyw ną), ale także nazw ę banku, w którym dana osoba m iała pełnić funkcję
prezesa; datę uzyskania pozytywnej opinii; datę wyboru (nominacji) na prezesa banku przez
upraw niony organ tegoż banku. A zatem żądane inform acje są ściśle zw iązane z treścią
opinii w ydawanej przez Prezesa NBP (datą opinii, nazw ą banku, datą w yboru, danym i osób
podlegających opinii).
W pierwszej kolejności należy zatem wskazać, że żądane przez Skarżącego informacje
są inform acjam i publicznym i, które zw iązane są z działalnością Prezesa N BP. Co do tej
kwestii nie m a w ątpliw ości (stanowisko takie wyraził też W ojewódzki Sąd A dm inistracyjny
rozpatrujący skargę RPO na bezczynność Prezesa NBP w w yroku z dnia 26 stycznia 2016
r., sygn. akt II SAB/W a 896/15). Żądane inform acje dotyczą bowiem opinii wydawanej
przez Prezesa NBP -

osoby pełniącej

funkcję publiczną. Prezes N BP

był zatem

zobowiązany do udostępnienia żądanej inform acji w trybie ustaw y o dostępie do informacji
publicznej.
W ocenie Prezesa NBP - wyrażonej w decyzji Prezesa NBP z dnia 6 lipca 2018 r. (nr
4/2018) utrzym ującej w m ocy decyzję Prezesa NBP z dnia 30 maja 2018 r. (nr 2/2108),
którą Prezes NBP odm ów ił udostępnienia informacji publicznej - prezesów banków
komercyjnych nie m ożna uznać za osoby pełniące funkcję p u b liczn ą a żądane informacje
dotyczą życia pryw atnego kandydata na stanow isko prezesa banku. Organ, pow ołując się na
art. 5 ust. 2 ustaw y o dostępie do inform acji publicznej, wskazał, że „udostępnienie
wnioskowanych przez Stronę danych osobow ych osoby, która ubiegała się o funkcję
prezesa banku w form ie spółki akcyjnej, w zw iązku z czym podlegała zaopiniow aniu przez
Prezesa NBP, które m iało m iejsce zanim ta osoba została (albo nie została) pow ołana na
prezesa banku, należy rozpatryw ać w kontekście naruszenia prawa do prywatności
kandydata” . Ponadto Prezes NBP - podw ażając argum entację w nioskodaw cy o dostępności

żądanych inform acji - w skazał, że „w niosek obejm uje informacje, które nie s ą pow szechnie
dostępne, m.in. ocenę (pozytyw ną/negatyw ną) osoby ubiegającej się o funkcję prezesa
banku, dokonaną w opinii Prezesa NBP, datę uzyskania opinii pozytywnej, nazw ę banku,
w którym dana osoba m iała pełnić funkcję - bez względu na to, czy kandydat ostatecznie
został, czy nie został pow ołany na prezesa tego banku” .
Z taką opinią nie m ożna się zgodzić. W ocenie Rzecznika żądane informacje
publiczne

związane

są

z

udziałem

osób

fizycznych

w

kandydowaniem na stanowisko prezesa banku komercyjnego -

życiu

publicznym

-

nie dotyczą więc ich

życia prywatnego. Dlatego też udostępnienie takich informacji, jak: imię i nazwisko
kandydata podlegającego opinii Prezesa NBP, nazwa banku, czy data w ydania opinii,
nie podlega ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, o której mowa w art.
5 ust. 2 udip.
W ymaga przy tym podkreślenia, że skoro żądane informacje odnoszą się do
działalności

Prezesa

NBP

to

kandydaci

na

stanowiska

prezesów

banków

komercyjnych, podlegających opinii tego organu, powinny liczyć się z okolicznością ich
ujawnienia. Zasada jaw ności ma bowiem służyć transparentności działalności organów
w ładzy publicznej. Społeczna kontrola działalności tych organów zapobiega natom iast
nadużyw aniu przez nie posiadanych upraw nień i służy ochronie konstytucyjnych praw
obywateli. Tym sam ym osoba fizyczna, decydując się na kandydow anie na prezesa banku
i poddając się procedurze przewidującej uzyskanie opinii Prezesa NBP, nie powinna
oczekiwać, że w zakresie takich danych, ja k im ię i nazwisko, czy innych danych
dotyczących przedm iotowej

opinii

(data, nazw a banku), zachow a pełne

prawo

do

prywatności w tym zakresie. Zdaniem R zecznika, przez sam fakt podlegania opinii
podm iotu w ładzy publicznej osoba fizyczna pozbaw ia się częściow o prawa do pryw atności.
i

N ależy bow iem pam iętać, że praw o do pryw atności obejm uje ochronę życia osobistego,
rodzinnego, tow arzyskiego człow ieka. Żądane inform acje w niniejszej sprawie nie w iążą się
jednak z żadną z tych sfer. Im ię i nazwisko zasadniczo należy zaś do sfery prywatnej
człowieka, jednak w pew nych sytuacjach staje się "spraw ą publiczną" (por. wyrok SN
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. A kt I CSK 190/12 ).
2.
wprowadzanie

N ależy przy tym podkreślić, że art. 61 ust. 3 K onstytucji RP nie pozw ala na
arbitralnych

ograniczeń

w

praw ie

do

inform acji,

poprzez

wyraźne

w skazanie, kiedy są one możliwe. Dzieje się to wyłącznie ze względu na określone
w ustaw ach ochronę w olności i praw innych osób i podm iotów gospodarczych oraz ochronę
porządku publicznego, bezpieczeństw a lub ważnego interesu gospodarczego państw a. Co
w ięcej, na taką interpretację nie pozw ala również artykuł 31 ust. 3 K onstytucji RP, który
pośw ięcony je st ograniczeniom w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności. Stanow i
on, że w szelkie ograniczenia praw i w olności m uszą zostać zawarte w ustaw ie i m uszą być
konieczne

dla

zagw arantow ania

bezpieczeństwa,

porządku

publicznego,

ochrony

środow iska, zdrow ia, m oralności publicznej oraz w olności i praw innych osób. Co
najw ażniejsze

zaś,

ograniczenia

te

nie

m ogą

naruszać

istoty

w olności

i

praw.

W orzecznictw ie Trybunału K onstytucyjnego podkreślono jednocześnie, że efektyw ność
zasady pow szechnego

obyw atelskiego

dostępu do

informacji publicznej

zależy

od

praw idłow ości w yw ażenia proporcji m iędzy konstytucyjną zasadą dostępności a zakresem
ograniczeń

i w yjątków

określanych

w

ustaw ach

zwykłych,

procedur

i gw arancji-

zapew niających pozostaw ienie zasadzie należnego jej m iejsca i niew ydrążenie jej z treści
poprzez kreow ane wyjątki (w yrok TK z 15 października 2009 r., o sygn. akt K 2 6 /0 8 ).'
Należy jednocześnie podkreślić, że w świetle orzecznictw a sądów adm inistracyjnych
ograniczenie praw a do inform acji publicznej należy interpretować ściśle, a wszelkie
w ątpliw ości pow inny być rozstrzygane na korzyść jaw ności (np. w yrok N SA z 2 lipca 2003
r., o sygn. Akt II SA 837/03).
W tym kontekście należy przypom nieć, że w w yroku WSA w W arszaw ie z dnia 12
lipca 2018 r. o sygn. akt II SA/W a 520/18, dotyczącym ujaw nienia nazw isk sędziów i osób
fizycznych popierających

kandydatów

na stanow iska

sędziów do Krajowej

R ady

Sądownictwa, Sąd w skazał, że „ograniczenie prawa do informacji z pow ołaniem się na
przepis art. 5 ust. 2 udip w stosunku do zgłoszeń dokonyw anych przez sędziów nie znajduje
żadnego

uzasadnienia,

z

w yłączeniem

nr P E S E L (...)” . Ponadto,

w

ocenie

Sądu,

„ograniczenie prawa do pryw atności w ( ...) zakresie [im ion i nazw isk osób fizycznych]
winno ustąpić na rzecz wartości, ja k ą je st jaw ność życia publicznego. O soby fizyczne, które
zdecydowały się na udział w procesie w yłaniania członków Krajowej R ady Sądownictwa,
powinny liczyć się z m ożliw ością utraty anonim ow ości” .
N ależy rów nież wskazać na obecnie już ukształtow aną i jed n o litą linię orzeczniczą
w

zakresie

udostępniania

relew antnych

danych

osobow ych

podm iotów

będących

stronam i um ów

zaw ieranych

z podmiotami

publicznymi,

korzystających

z m ajątku

publicznego. Jak w skazują Sądy, inform acja publiczna może dotyczyć spraw y publicznej,
nie tylko w tedy, gdy została w ytw orzona przez podm ioty w skazane w art. 4 ust. 1 ustaw y
0 dostępie do inform acji publicznej, ale rów nież wtedy, gdy odnosi się do nich w zakresie
w ykonyw anych

przez

nie

zadań

publicznych

i

gospodarow ania

m ajątkiem

publicznym . K ażdy kontrahent w ładzy publicznej, otrzymujący korzyści pochodzące ze
środków publicznych, je st osobą m ającą zw iązek z pełnieniem funkcji publicznej, o której
m ow a w art. 5 ust. 2 zd. 2 u.d.i.p., i w zakresie, w jakim inform acje dotyczą tego związku,
podlegają zatem udostępnieniu jako publiczne (np.: wyroki NSA z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
1 OSK 1548/17, 19 grudnia 2016 r., I OSK 2060/16; w yrok NSA z dnia 22 m arca 2016 r.,
I O SK 2317/14; wyrok N SA z dnia 13 kw ietnia 2016 r., I OSK 2563/14; w yrok N SA z dnia
15 czerwca 2016 r., I O SK 3217/14; wyrok N SA z dnia 25 listopada 2016 r., I O SK
2153/14; w yrok z 8 lipca 2015 r. o sygn. I O SK 1530/14, w yrok z 6 lutego 2015 r.,
I O SK 6 5 0 /14,wyrok z dnia 9 października 2014 r., I OSK 267/14 i I OSK 546/14, w yrok
z 11 w rześnia 2012 r., I O SK 916/12).
Na m arginesie jedynie m ożna również przykładowo przytoczyć w yrok W SA
w G dańsku z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sygn. akt. II SAB/Gd 62/18, odnoszący się do
udostępnienia danych kandydata na stanow isko prezesa zarządu spółki w ykonującej zadania
publiczne (w rozpatryw anej sprawie chodzi jed n ak o kandydatów na stanow isko prezesa
banku kom ercyjnego), w którym Sąd wskazał, że zgłaszając sw oją aplikację na wolne
stanowisko publiczne kandydat musi liczyć się z tym, że jego im ię i nazw isko, a także
dokumenty wskazujące na spełnienie w ymogów form alnych nałożonych na kandydatów ,
nie tylko stanow ią inform ację publiczn ą lecz nie będą w procedurze naboru korzystać
z ochrony prawa do pryw atności. Jeśli bowiem, począw szy od mom entu kandydow ania na
określone stanow isko publiczne do chwili zakończenia w ykonyw ania funkcji publicznej,
dana osoba godzi się na udział w życiu publicznym , to nie m oże budzić w ątpliw ości, że
informacje zw iązane z w ym aganiam i określonym i dla danego stanowiska, s ą inform acjam i
publicznymi.
W skazać również trzeba, że w orzecznictw ie sądow ym dopuszcza się możliwość
szerszej ingerencji w sferę życia pryw atnego w obec osób w ykonujących zaw ody związane
ze szczególnym stopniem społecznego zaufania, w rozpatryw anej sprawie m am y natomiast

do czynienia z udostępnieniem informacji o kandydacie na stanowisko prezesa banku,
a zatem instytucji zaufania publicznego (por. SN z 6 marca 1991 r., I PR 469/90, OSP nr
5/1992, poz. 117; SN z 7 czerw ca 2001 r., III CKN 266/00, Lex nr 52377).
3.

W niniejszej sprawie należy także zwrócić uwagę, że żądane przez Skarżącego

inform acje zw iązane s ą z art. 75 ust. 3 ustaw y z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1989 r., N r 4, poz. 21 ze zm .), który obow iązyw ał w okresie z jakiego
w nioskodaw ca żąda inform acji publicznej. Zgodnie z tym przepisem pow ołanie prezesa
zarządu banku następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa N arodow ego Banku Polskiego.
Z w nioskiem o w yrażenie opinii występuje rada banku. Aktualnie, w myśl art. 22b ust. 1
ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm .)
pow ołanie prezesa zarządu banku oraz członka zarządu banku utw orzonego w formie spółki
akcyjnej następuje za zgodą K om isji N adzoru Finansowego. N ależy rów nież wskazać, że
dane dotyczące prezesów banków oraz członków zarządu są aktualnie udostępnione
w K rajow ym Rejestrze Sądow ym (dalej jako: KRS). Ponadto, w szelkie wpisy dokonane
w KRS, a także ogłoszenia w ym agane przez Kodeks spółek handlow ych, są ogłaszane
w M onitorze Sądowym i G ospodarczym (zob. art. 3 ustaw y z dnia 22 grudnia 1995
o w ydaw aniu M onitora Sądow ego i G ospodarczego). D odatkow o, zgodnie z art. 111 ust. 1
pkt 6 i 7 Praw a bankow ego, bank obow iązany jest ogłaszać w m iejscu w ykonyw ania
czynności, w sposób ogólnie dostępny, skład zarządu i rady nadzorczej banku, a także
nazwiska osób upow ażnionych do zaciągania zobow iązań w imieniu banku albo jednostki
organizacyjnej banku. Jak w skazuje się w doktrynie, są to inform acje „odnoszące się do
tzw. w izerunku banku, jako instytucji zaufania publicznego. N iniejsze inform acje naw iązują
do ogólnej i w ielokrotnie przyw oływ anej w prawie bankow ym przesłanki bezpiecznego
funkcjonowania banku i stabilnego zarządzania przedsiębiorstw em bankow ym . Są to
zarówno

inform acje

o

charakterze

osobow ym , ja k

i

inform acje

naw iązujące

do

kształtującego się w banku w yniku finansow ego” (zob. Z. Oficerski, kom entarz do art. 111
Prawa bankow ego, LEX).

O dnosząc się do praw a bankow ego z 1989 r. należy wskazać, że dane dotyczące
spółek akcyjnych w pisywane były do rejestru handlowego, którego w pisy były ogłaszane
w M onitorze Polskim (zob. §8, §36, § 54 rozporządzenia M S z dnia 1 lipca 1934 r. wydane
w porozum ieniu z M inistrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do § 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77
w porozum ieniu z M inistrem Skarbu, a co do § 60 i 64 w porozum ieniu z M inistrem
K om unikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym ).
A zatem informacje dotyczące osób pow ołanych na stanow isko prezesa banku (im ię
i nazw isko), a także nazw a banku, aktualnie s ą a także były w okresie obow iązyw ania
Prawa bankow ego z 1989 r., publicznie dostępne. W niniejszej sprawie Skarżący żądał
informacji o kandydatach na te stanowisko, którzy podlegali opinii Prezesa NBP.
Informacje te zw iązane s ą zatem z pełnieniem funkcji prezesa banku przez te osoby.
Również inform acje dotyczące daty opinii Prezesa NBP, a także daty w yboru na prezesa
banku przez upraw niony organ tego banku - dotyczą działalności tych osób jak o prezesów
banku. Nie m ożna więc zgodzić się z argum entam i organu, który w skazuje, że żądane
informacje dotyczą życia pryw atnego osób kandydujących na prezesa banku.
Trzeba rów nież dodać, że podlegające opinii Prezesa N BP osoby, niezależnie od tego
czy opinia Prezesa była pozytyw na czy negatywna, następnie były/bądź nie były w ybierane
na stanow iska prezesa danego banku. Jak bowiem w skazuje Prezes NBP w swoich
decyzjach, pom im o negatywnej opinii Prezesa NBP, sąd rejestrow y nie m oże odmówić
wpisania do rejestru handlow ego prezesa banku w formie spółki akcyjnej pow ołanego
z zachow aniem trybu przew idzianego w art. 75 ust. 3 prawa bankow ego z 1989 r. (zob.
uchwała SN z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 133/93).
Trzeba rów nież wskazać, że bank będąc podm iotem zaufania publicznego pow inien
zapewnić

bezpieczeństw o

grom adzonych

środków

pieniężnych

swoich

klientów.

Odpowiednie działania banku m ają bezpośredni wpływ na funkcjonow anie i stabilność całej
gospodarki, z tego względu członkom zarządu i radzie nadzorczej banku są staw iane
szczególne w ym agania przew idziane w art. 22b ust. 3 ustaw y Praw o bankow e. Należy
także zwrócić uw agę na art. 22a ust. 7 tej ustawy, zgodnie z którym członkow ie zarządu

i rady nadzorczej banku s ą obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciw y i rzetelny
oraz kierow ać się niezależnością osądu, aby zapew nić skuteczną ocenę i w eryfikację
podejm ow ania i w ykonania decyzji zw iązanych z bieżącym zarządzaniem bankiem (por.
w yrok W SA w W arszaw ie z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. A kt VI SA/W a 2368/16).
Tym sam ym należy uznać, wbrew tw ierdzeniom Prezesa NBP zaprezentow anym
w zaskarżonych decyzjach, że biorąc pod uw agę jaw ność informacji o osobach pełniących
funkcje prezesa banku kom ercyjnego - jak o instytucji zaufania publicznego - inform acje
dotyczące opinii Prezesa NBP o osobach kandydujących na te stanow iska pow inny
podlegać

publicznej

kontroli społecznej,

tym

bardziej, że osobam i w ybranym i na

stanow isko prezesa banku m ogą być kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii
Prezesa NBP. Istotne je st zatem zapew nienie transparentności wyboru tych osób jak o
odpow iednich do pełnienia tak ważnej funkcji ja k ą je s t funkcja prezesa banku.

4.

W ocenie R zecznika Praw O byw atelskich w niosek Skarżącego rodzi zatem po

stronie Prezesa NBP obow iązek udostępnienia żądanej

informacji, gdyż inform acje

o osobach kandydujących na stanow iska prezesa banku kom ercyjnego, podlegające opinii
Prezesa N BP, a także inform acje o dacie w ydania opinii, nazw ie banku, dacie wyboru
kandydata są w dyspozycji tego podm iotu - znajdują się w archiw ach zakładow ych banku.
Należy natom iast zauw ażyć, że żadne z żądanych inform acji nie zostały udostępnione,
organ zakw alifikow ał bowiem w szystkie te inform acje jak o należące do życia pryw atnego
kandydatów na prezesa banku kom ercyjnego bez rozróżnienia zakresu żądanych informacji.
Tym czasem takie inform acje, ja k data w ydania opinii, nazw a banku, w którym dana osoba
miała pełnić funkcję prezesa, data uzyskania pozytyw nej opinii, data w yboru (nom inacji) na
prezesa banku przez upraw niony organ tegoż banku, są ściśle zw iązane z działalnością
podmiotu publicznego - Prezesa N BP.
D odatkowo należy zauw ażyć, ja k w yjaśnia Skarżący w piśm ie do Rzecznika, że jego
wniosek dotyczył „inform acji odnoszącej się do osób w ybranych ju ż na stanowisko
prezesów banków kom ercyjnych, których dane osobow e są ogólnie dostępne i którzy

•I I -

podlegali opinii Prezesa N BP (pozytywnej lub negatyw nej)” (zob. pismo Skarżącego z dnia
17 w rześnia 2018 r. do Rzecznika Praw O bywatelskich nr.

i. Skarżący

w skazuje, że „zgodnie z ów cześnie obow iązującym praw em - art. 75 pkt. 3 ustaw y z dnia 31
stycznia 1989 r. - Prawo bankow e (Dz. U. 1989 r. N r 4, poz. 21 z późn. zm .) powołanie
prezesa zarządu banku następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa N arodow ego Banku
Polskiego.

Z w nioskiem

o wydanie opinii w ystępow ała rada banku.

Dlatego

też

w nioskow ałem do N arodow ego Banku Polskiego o przesłanie dokładnego w ykazu osób
które to rady banków w ystępow ały o pozytyw ną opinię aby osoby te m ogły objął funkcję
prezesa w bankach kom ercyjnych. O bow iązek ten w stosunku do Prezesa N arodow ego
Banku Polskiego istniał do 31 grudnia 1997 r., kiedy to w życie w eszła now a ustaw a Prawo bankow e (Dz. U. 1997 r. N r 140, poz. 939) z dnia 29 sierpnia 1997 r. która to
przekazała ten obow iązek do powołanej w ów czas Komisji N adzoru B ankow ego” .

III.
Mając pow yższe na uwadze, R zecznik wnosi o uchylenie decyzji Prezesa Narodowego
Banku Polskiego nr 4/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz poprzedzającej j ą decyzji Prezesa
N arodow ego

Banku

Polskiego

nr 2/2018

z dnia 30

maja 2018

r. odmawiającej

udostępnienia inform acji publicznej, gdyż prow adzą one do nieuzasadnionego ograniczenia
konstytucyjnego prawa obyw atela do inform acji publicznej.

2 up ow ażnisnia

Załączniki:
1.

Kopia decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 4/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. utrzymująca w mocy
decyzje nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2.

Kopia decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 r. odmawiającej
udostępnienia informacji publicznej.

3.

Pismo Skarżącego z dnia 17 września 2018 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich nr.

4.

Zarządzenie Nr 11/2018 RPO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy RPO.

