
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani G.H., prosząc o pomoc w sprawie uzyskania informacji 

niezbędnych do prowadzenia badań w ramach rozprawy doktorskiej na temat roli Komisji Nadzoru Finanso-

wego w procesie karnym. 

Jak wynika z informacji zainteresowanej, 9 października 2018 r. zwróciła się ona do Komisji Nadzoru Fi-

nansowego z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. Informacje objęte wnioskiem dotyczyły m.in. działań Komisji Nadzoru Finansowego 

prowadzonych w latach 2010–2018 w zakresie: 

1. złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia o przestępstwie dotyczącym czynów 

skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego; 

2. zawiadomienia przez prokuratora Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania przygoto-

wawczego w trybie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw; 

3. uzyskania statusu pokrzywdzonego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

4. przeprowadzonych postępowań wyjaśniających; 

5. udzielonego wsparcia merytorycznego przez Komisję Nadzoru Finansowego organom ścigania oraz or-

ganom wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i ich zwalczania na rynku kapi-

tałowym. 

Komisja Nadzoru Finansowego, zachowując ustawowy termin, pismem z dnia 24 października 2018 r. po-

informowała panią H. o tym, iż rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni z uwagi na konieczność przeprowa-

dzenia analiz nie będzie możliwe i nastąpi nie później niż do dnia 9 grudnia 2018 r. 

Komisja nie udzieliła jednak odpowiedzi we wskazanym przez siebie terminie. Z 5-dniowym opóźnie-

niem, 14 grudnia 2018  r. poinformowała zaś zainteresowaną o tym, że z uwagi na złożoność wniosku i sze-

roki zakres wnioskowanej informacji nie było możliwe zachowanie terminu, wskazując jednocześnie nowy 

termin udzielenia odpowiedzi na dzień 19 grudnia 2018 r. 

Następnie 19 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przesłała do wnioskodawcy pismo, w któ-

rym wskazała, że: „analiza wniosku wymusiła na Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzenie oceny 

zakresu ilościowego wnioskowanych informacji oraz rozważenie charakteru i zakresu czynności technicz-

nych, redakcyjnych i intelektualnych związanych z pozyskaniem wnioskowanych informacji”. Na podstawie 

tej analizy stwierdzono, że objęte wnioskiem informacje stanowią informację publiczną przetworzoną. 

Wnioskodawca dnia 2 stycznia 2019 r. ustosunkował się do zajętego przez Komisję stanowiska. W roz-

mowie telefonicznej wnioskodawcy i pracownika Komisji Nadzoru Finansowego poinformowano wniosko-

dawcę o udzieleniu odpowiedzi w terminie 14 dni, czego nie uczyniono, bo wskazano kolejny termin udzie-

lenia odpowiedzi na dzień 23 stycznia 2018 r. 

Mając na uwadze fakt, że przedmiotowa sprawa nie została dotychczas rozstrzygnięta, a jak wskazała za-

interesowana, dane te niezbędne są do dalszego prowadzenia pracy badawczej, proszę o udzielenie odpowie-

dzi, kiedy pani H. uzyska ostateczne stanowisko w tej sprawie. W przypadku odmownego załatwienia wnio-

sku proszę o wskazanie przyczyn i podstaw prawnych nieudzielenia informacji. 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 


