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Szanowny Panie Prezesie,

po raz trzeci zwracam się do Pana Prezesa w sprawie udostępnienia całości akt
postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ostatnie pismo Rzecznika z dnia 9 lutego 2021 r. pozostaje
bowiem bez odpowiedzi Pana Prezesa, zaś termin wyznaczony na udostępnienie akt
minął w dniu 8 lutego 2021 r.
Ponownie przypominam zatem, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627; dalej jako
ustawa o RPO) organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik,
obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczególności zapewniać
dostęp do akt i dokumentów na zasadach określonych w art. 13. Zgodnie zaś z art. 17 ust.
2 ustawy o RPO Rzecznik może określić termin, w jakim powinny być dokonane czynności,
o których mowa w ust. 1.
Rzecznik Praw Obywatelskich uprawniony jest również, na podstawie art. 13 ust. 1
pkt 1 ustawy o RPO, zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu.
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Ponownie wyjaśniam również, iż kierując się konstytucyjnym obowiązkiem ochrony
podstawowych konstytucyjnych praw i wolności (art. 80 oraz 208 Konstytucji RP, w tym
wolności słowa (art. 54 Konstytucji RP) i prawa dostępu do informacji (art. 61 Konstytucji
RP), Rzecznik działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO w związku
z art. 15 zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze
zm.), zwrócił się o udostępnienie całości akt tej sprawy za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bądź też o dostarczenie kopii całości tych akt do Biura RPO w Warszawie.
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy w dniu 14 grudnia 2020
r., na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o RPO, sprawę przejęcia przez Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Od tego momentu Rzecznik prowadzi na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy
o RPO samodzielnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Z tego też względu, po
analizie m.in. orzecznictwa sądowego i standardów międzynarodowych Rzecznik skierował
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(nr VII.716.26.2020.MAW). Rzecznik w toku prowadzonego w tym zakresie postępowania
wyjaśniającego postanowił zażądać od organu, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
o RPO, przedstawienia akt sprawy w sposób wyżej określony. Przepis ten daje Rzecznikowi
kompetencję do żądania przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne
i centralne organy administracji państwowej.
Mając na względzie powyższe, w szczególności zaś w związku z konstytucyjnym
obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich, polegającym na ochronie praw i wolności
obywateli, uprzejmie proszę o pilną realizację wniosku Rzecznika z dnia 5 lutego 2021 r.
W przeciwnym wypadku bowiem koniecznym będzie rozważenie przez Rzecznika podjęcia
dalszych środków prawnych.
Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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