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Fwd: Udostępnienie informacji publicznej  
2 wiadomości 

 

Filip Mazurkiewicz <f.m.mazurkiewicz@gmail.com> 23 października 2018 16:49 Do: dagmara.sidyk@gmail.com 

  

  

---------- Forwarded message ---------  

From: Dariusz Tarwacki <Dariusz.Tarwacki@arrivabus.pl>  

Date: wt., 23 paź 2018 o 14:11  

Subject: RE: Udostępnienie informacji publicznej  

To: Filip Mazurkiewicz <f.m.mazurkiewicz@gmail.com>  

Cc: Jacek Goździewicz <Jacek.Gozdziewicz@arriva.pl>, Mariola Oleszynska <mariola.oleszynska@arrivabus.pl>, 

Piotr Czajkowski <piotr.czajkowski@arrivabus.pl>, Krzysztof Liszewski <krzysztof.liszewski@arrivabus.pl>  

  

  

Szanowny Panie, 

  

Niestety nie możemy udzielić informacji, której dotyczy Pana wniosek. 

  

Dane objęte wnioskiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 

16.04.1993 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. 

  

Dane, o których udostępnienie Pan wnioskuje nie zostały ujawnione i nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Ponadto w umowie handlowej 

z dostawcą paliwa, Spółka zobowiązała się do zachowania w poufności postanowień tej umowy i informacji 

związanych z jej realizacją. Informacja na temat ilości  zużytego paliwa w naszych pojazdach, mogłaby wskazywać 

na wolumen zamawianego paliwa. Spółka chroni swoje tajemnice, m.in. poprzez ograniczenie dostępu do miejsc, w 

których przechowywane są takie informacje, zabezpieczanie nośników informacji za pomocą szyfrowania danych 

na nich zapisanych, czy nałożenie na odpowiednie osoby obowiązku zachowania w poufności udostępnionych 

informacji. 

  

W wyroku z dnia 3.12.2014 .r. w sprawie o sygn. akt III SO 8/14, Sąd Najwyższy wskazał, że informacja staje się 

"tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci 

ona natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do 

dyskrecji (w niniejszej sprawie – np. pracownicy). 

  

Informacje, których dotyczy wniosek bez wątpienia mają wartość gospodarczą. Stanowią istotną informację 

o prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i kosztach tej działalności i w związku z tym stanowią 

istotne i cenne źródło wiedzy o działalności Spółki dla innych podmiotów uczestniczących na rynku, w tym 

bezpośrednich konkurentów. Prezentują wiedzę, która może pozwolić konkurentom zapoznać się z 

istotnymi aspektami działalności gospodarczej naszej Spółki, w tym na temat jednego z kluczowych 

elementów kosztów tej działalności. 
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Reasumując, z powodów szczegółowo przedstawionych powyżej na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 o dostępie do informacji publicznej nie możemy dostarczyć Panu żądanych informacji. 

    

Z poważaniem, 

  

Dariusz Tarwacki 

Kierownik ds. Przewozów i Warsztatu 

  

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.  |  T: +48 722 030 223 | E: 

dariusz.tarwacki@arrivabus.pl  
  

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń | fax + 48 56 621 22 23 | 
sekretariat.centrum@arrivabus.pl | www.arriva.pl | Biuro w Warszawie | ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa | 
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Arriva – a DB company 

  

„Linki do Polityki Prywatności Grupy Arriva: 

https://arriva.pl/art/411/polityka-prywatnosci.html;                                                                     

 http://www.arrivabus.pl/pl/dla-pasazerow/polityka-prywatnosci „ 
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