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Jawność jako zasada oraz ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady 

Art. 18 ust. 1 i 2 pzp

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych
w ustawie.

Faktyczne i formalne znaczenie zasady jawności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym przed KIO.



Jawność jako zasada oraz ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady (2) 

Art. 18 ust. 3 pzp

Wyjątek od zasady jawności:

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Restrykcyjna wykładnia art. 18 ust. 3 pzp zgodnie z regułą exceptiones non
sunt extendendae.



Jawność jako zasada oraz ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady (3) 

Wyrok KIO z dnia 2 lutego 2022 r. (KIO 29/22)

„Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
jedną z podstawowych zasad w systemie zamówień publicznych, a co za tym
idzie ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach
określonych ustawą Pzp. Przypadki te nie mogą być interpretowane
rozszerzająco, zgodnie z zasadą wykładni prawa exceptiones non sunt
extentandae”.



Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa 

Art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: UZNK)

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.



Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa (2) 

• Definicja przyjęta na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych
ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1637).

• Obowiązująca od 4 września 2018 roku

• Wpływ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia
8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych
informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
(DzUrz UE L 157 z 15.06.2016).



Elementy składowe pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Aspekt organizacyjny

uprawniony do 
korzystania z informacji 
lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, 
działania w celu 
utrzymania ich
w poufności

Aspekt przedmiotowy

informacje posiadające 
wartość gospodarczą, 
które nie są powszechnie 
znane osobom zwykle 
zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo 
nie są łatwo dostępne 
dla takich osób



Aspekt przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa 

Informacje posiadające wartość gospodarczą

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające taką wartość 

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



Warunki zastrzeżenie tajemnicy według pzp

informacja zgodna z definicją 
z art. 11 ust. 2 UZNK

zastrzeżenie, że nie mogą 
być one udostępniane

wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa



Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
przez wykonawcę 

• Wymiar czasowy – potencjalnie informacja przekazywana w każdym etapie
postępowania, np.:

o wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

o oferta,

o podmiotowe środki dowodowe,

o przedmiotowe środki dowodowe,

o wyjaśnienia oferty i wyjaśnienia ceny rażąco niskiej.

• zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako
przejaw działania w celu utrzymania ich w poufności

• skutki braku zastrzeżenia



Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa
przez wykonawcę

• Wymiar czasowy – potencjalnie informacje przekazywane zamawiającemu
na każdym etapie postępowania, np.:

o wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

o oferta,

o podmiotowe środki dowodowe,

o przedmiotowe środki dowodowe,

o wyjaśnienia oferty i wyjaśnienia ceny rażąco niskiej.

• zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako
przejaw działania w celu utrzymania ich w poufności.

• skutki braku zastrzeżenia.



Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa
przez wykonawcę (2)

• rozumienie „wykazania” tajemnicy, o którym mowa w art. 18 ust. 3 pzp

• nadanie pojęciu znaczenia zbliżonego do „udowodnienia” w orzecznictwie KIO

• Wyrok z dnia 28 czerwca 2021 r. (KIO 1633/21)

„Ustawodawca posłużył się w tym zakresie sformułowaniem «wykazał», co z całą
pewnością nie oznacza wyłącznie «oświadczenia», czy «deklarowania», ale
stanowi znacznie silniejszy wymóg «udowodnienia». Tym samym, aby zastrzeżone
przez wykonawcę informacje mogły zostać nieujawnione, wykonawca musi
najpierw «wykazać», czyli udowodnić, że w stosunku do tych informacji ziściły się
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk”.



Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa
przez wykonawcę (3)

• konieczność każdorazowego „udowodnienia” aspektu przedmiotowego
i aspektu organizacyjnego w procesie „wykazywania” tajemnicy
przedsiębiorstwa

• wykazanie konkretnych okoliczności dotyczących zastrzeganej
informacji; aspekt dowodów przedkładanych w procesie „wykazania”

• wykazanie okoliczności przesądzających o uznaniu informacji za
tajemnicę przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdej okoliczności, a nie
en bloc

• obiektywizacja przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa – odwoływanie
się do domeny publicznej, ogólnej wiedzy w danej branży, nakazów
prawnych udostępniania lub upublicznienia informacji



Techniczny aspekt zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa przez wykonawcę 

• zastrzeżeniu podlega informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa,
a nie dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa

• wyrok KIO z dnia 8 lutego 2022 r. (KIO 197/22)

„Ewentualnemu zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają informacje
zawarte w dokumentach, a nie całe dokumenty. Jeśli ich fragmenty nie
zawierają informacji spełniających kryteria tajemnicy przedsiębiorstwa, to nie
powinny być zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa”.



Techniczny aspekt zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa przez wykonawcę (2) 

• zastrzeżeniu podlega informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa,
a nie dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa.

• wyrok KIO z dnia 5 grudnia 2018 r. (KIO 2395/18)

„Nie jest możliwe (...) całościowe, ogólne zastrzeżenie dokumentów jako
tajemnicy przedsiębiorstwa, tylko ze względu na to, iż w ich treści mogły znaleźć
się pojedyncze informacje, które zdaniem Wykonawcy podlegają ochronie na
podstawie art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Utajnieniu mogą podlegać jedynie konkretne
informacje – słowa/wyrażenia które spełniają wszystkie warunki wymagane dla
zastosowania wyjątku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Pzp”.
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