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Sopot, dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

Sygn.: 006822 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE 

 

Przedmiot odpowiedzi:   

 

1. Czy dyrektor szpitala ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane pytania? 

2. Czy w przypadku braku obowiązku udzielenia powyższej informacji pracownikowi, to 

czy dyrektor jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji przedstawicielowi 

oddziału terenowego OZZL danej placówki? 

3. Po jakim czasie maksymalnie dyrekcja musi udzielić odpowiedzi na powyższe 

zapytanie? 

 

Podstawy prawne:  

 

1. Art. 61 ust. 1, 2 i 3, art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 2017 r. (t. j. Dz.U.1997.78.483 ze zm.); 

2. Art. 4 ust 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2, art. 

15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t. j. Dz.U.2016.1764 ze zm.); 

3. Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 3 ust. 1, art. 55 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 ze zm.); 

4. Art. 116 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2017.60 ze zm.); 

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2000 roku o sygn. K 20/99; 

6. Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 

2016 r. o sygn. IV SAB/Po 54/16; 

7. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 

2002. 
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Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano 

wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie 

weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą 

Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w 

przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz  

z prawem publikacji przez Zleceniodawcę. Odpowiedź na pytanie prawne dotyczy wyłącznie 

kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez 

domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. 

 

W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę 

sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena 

prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku 

skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 

Stan faktyczny: 

 

Pracownicy szpitala chcą złożyć zapytanie do dyrekcji szpitala o udzielenie informacji na 

piśmie dotyczącej: 

1) liczby klauzul opt-out wypowiedzianych w danym okresie; 

2) liczby pracowników personelu lekarskiego niemających podpisanej klauzuli opt-out. 

 

Stan prawny: 

 
W celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie prawne należy w pierwszej 

kolejności wskazać, że prawo dostępu do informacji publicznej wywodzi się wprost z 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dalej jako Konstytucja), 

która w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o 

działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a ponadto o 

działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i 
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gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania 

informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 

władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji 

dźwięku lub obrazu (art. 61 ust. 2 Konstytucji). Ograniczenie tego prawa może nastąpić 

wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i 

podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego 

interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji). 

 

Tryb udzielania informacji, o jakich mowa w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji, określają ustawy 

(art. 61 ust. 4 Konstytucji). Podstawowym aktem prawnym regulującym tę problematykę jest 

ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej jako u.d.i.p.), która normuje podstawowe 

zasady oraz tryby udostępniania tego rodzaju informacji. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła 

definicję legalną „informacji publicznej”, przez którą, zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., należy 

rozumieć „każdą informację o sprawach publicznych”. 

 

W doktrynie zasadnie wskazuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość 

wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do 

innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie 

zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 

Państwa (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, 

Toruń 2002, s. 28–29). 

 

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, 

w szczególności o danych publicznych, w tym treść aktów administracyjnych i innych 

rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, 

wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. 

 

W związku z powyższym informacje dotyczące funkcjonowania szpitala, należy uznać za 

informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p. 

 

Rozważając z kolei podmiotowy aspekt sprawy należy zauważyć, że stosownie do art. 4 ust 1 

u.d.i.p. obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne 

podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:  

1) organy władzy publicznej;  

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;  

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;  
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4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu 

terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne 

albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;  

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 

zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w 

których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu 

gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów 

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Bez wątpienia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i warunków zdrowotnych obywateli 

jest jednym z podstawowych zadań państwa, a waga jaką mu się nadaje podkreśla 

konstytucyjne prawo każdego do ochrony zdrowia o którym stanowi art. 68 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczenie jakie dla realizacji tych zadań mają samodzielne zakłady 

opieki zdrowotnej podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 czerwca 2000 r. o 

sygn. K 20/99, dowodząc, że mając obowiązek realizowania przekazanych im do wykonania 

zadań publicznych stanowią zabezpieczenie możliwość realizowania celów publicznych 

związanych z ochroną zdrowia. Do tych wniosków nawiązuje także ustawa o działalności 

leczniczej (dalej jako u.d.l.) sytuując samodzielne zakłady opieki zdrowotnej jako podmioty 

lecznicze, wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy, rozumianą 

jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie będące przedsiębiorcą. Z kolei za świadczenie 

zdrowotne rozumie się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 u.d.l.). Nie ma zatem 

wątpliwości, że szpital jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wykonuje 

zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia. Według art. 55 ust. 1 pkt 1 u.d.l. podmiot ten 

może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej. Umowy o udzielanie 

tych świadczeń zawiera z kolei ze świadczeniodawcami również Narodowy Fundusz 

Zdrowia, dysponujący środkami publicznymi określonymi w art. 116 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W świetle powyższego 

uzasadnione jest przekonanie, że także szpital jako Publiczny Samodzielny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w zakresie, w jakim korzysta ze środków publicznych, jest podmiotem 

zobowiązanym do udzielenia informacji stanowiących informację publiczną. Powyższe 

znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 

dnia 21 września 2016 r. o sygn. IV SAB/Po 54/16.  

 

Wobec powyższego udzielając odpowiedzi pytania pierwsze i drugie dyrektor szpitala 

stanowiącego Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, ma obowiązek udzielić 
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odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące liczby klauzul opt-out wypowiedzianych w danym 

okresie oraz liczby pracowników personelu lekarskiego, którzy nie mają podpisanej klauzuli 

opt-out, zarówno pracownikom szpitala, jak i przedstawicielowi oddziału terenowego OZZL 

danej placówki. 

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa tryb jej udzielania, w tym obowiązki 

podmiotu, do którego został skierowany wniosek w przedmiotowym zakresie, wskazując w 

szczególności w jaki sposób zainicjowane takim wnioskiem postępowanie powinno zostać 

zakończone. Podmiot, do którego złożono wniosek powinien albo udostępnić informację w 

formie czynności materialno-technicznej (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 14 i 13 u.d.i.p.) albo, w 

drodze decyzji, odmówić jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.). 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., informacja publiczna, która nie została udostępniona w 

Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 

Żaden przepis prawa nie nakłada na dysponenta takiej informacji obowiązku nadawania tejże 

czynności ściśle określonej formy. Na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p., jeżeli organ udostępnia 

informacje publiczna na wniosek, powinien uczynić to w sposób i w formie zgodnych z 

wnioskiem. W sytuacji gdy taka informacja nie może być udostępniona w sposób lub w 

formie określonych we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia 

pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z 

wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona 

niezwłocznie. W takim przypadku, zgodnie z art. 14 ust. 2 u.d.i.p., jeżeli w terminie 14 dni od 

dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób 

lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji 

umarza się. W ramach powyższego powiadomienia wnioskodawcy organ jest również 

zobowiązany do jego poinformowania, że jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, nie 

złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w 

powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej zostanie umorzone. 

 

Wedle art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 

terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym 

terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym 

jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.). 
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W myśl art. 15 ust. 1 u.d.i.p., jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na 

wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może 

pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi 

wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje 

po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w 

tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo 

wycofa wniosek (art. 15 ust. 2 u.d.i.p.). 

 

Wnioski: 

 

Podsumowując, dyrektor szpitala stanowiącego Publiczny Samodzielny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące liczby klauzul 

opt-out wypowiedzianych w danym okresie oraz liczby pracowników personelu lekarskiego, 

którzy nie mają podpisanej klauzuli opt-out, zarówno pracownikom szpitala, jak i 

przedstawicielowi oddziału terenowego OZZL danej placówki. 

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 

ust. 2 i art. 15 ust. 2 u.d.i.p. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 

powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie 

o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak 

niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Lex 

Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy skontaktować się 

bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539. 

 

Z poważaniem, 

 

 


