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Szanowni Państwo! 

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) 

przesłanego w formie wiadomości e-mail w dniu 28 maja 2021 r., uprzejmie przekazuje 

poniższe wyjaśnienia. 

Na wstępie wskazać należy, iż w trybie u.d.i.p. udostępnione mogą zostać informacje,
które posiada organ będący adresatem wniosku, stanowiące jednocześnie 
informację publiczną, a które nie podlegają wskazanym w u.d.i.p. ograniczeniom 
(art. 4 ust. 3 w zw. z art. 5 u.d.i.p.).

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. jest wniosek, który jednocześnie

dotyczy:

1) informacji rozumianej jako powiadomienie, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, 

pouczenie czyli oświadczenia wiedzy, które - na co wskazuje analiza art. 6 cyt. ustawy -

dotyczy określonych faktów, tj. czynności i zachowań podmiotu wykonującego zadania

publiczne podejmowanych w zakresie wykonywania takiego zadania;

2) informacji istniejącej i znajdującej się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej

udzielenia;
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3) informacji w zakresie spraw publicznych rozumianych jako przejaw działalności 

podmiotów wskazanych w Konstytucji RP (tak w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. I OSK 319/16).

Celem doprecyzowania należy wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem sądów 

administracyjnych, informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść 

dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące 

organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie 

dokonywanych, niezależnie od jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy 

dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów 

odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem 

administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich.

Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych jak i te, 

których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (II SAB/Wa 28/08 – Wyrok

WSA w Warszawie).

Mając na względzie powyższe, udostępnione mogą zostać informacje, które posiada 

organ będący adresatem wniosku, stanowiące jednocześnie informację publiczną, 

a które nie podlegają wskazanym w u.d.i.p. ograniczeniom.

W konsekwencji należy zauważyć, że MZ nie jest w posiadaniu informacji oraz 

dokumentów podlegających udostępnieniu w ramach i na zasadach u.d.i.p. w zakresie 

pyt. 1 i 2. 

Jednocześnie wskazać należy, iż właściwym do udzielenia odpowiedzi 

w przedmiotowym zakresie będzie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Dariusz Poznański

Dyrektor
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