DOMINIKA TYKWIÑSKA-RUTKOWSKA*

Obowi¹zek podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ
zdrowotnych udostêpnienia informacji publicznej
w œwietle orzecznictwa s¹dów administracyjnych1

Jak trafnie zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 22 stycznia 2003 r. sygn.
I KZP 43/02, „w Konstytucji z 1997 r. po raz pierwszy na gruncie polskim okreœlono podstawy konstytucyjne […] prawa do informacji”2. Znalaz³y one wyraz
w przepisie art. 61 Konstytucji3, z którego ust. 1 wynika, ¿e obywatel ma prawo do
uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne, a ponadto o dzia³alnoœci organów samorz¹du gospodarczego i zawodowego, a tak¿e innych osób oraz jednostek organizacyjnych
w zakresie, w jakim wykonuj¹ one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. W œwietle ust. 2 art. 61 Konstytucji prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostêp do dokumentów oraz
wstêp na posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej, pochodz¹cych
z powszechnych wyborów, z mo¿liwoœci¹ rejestracji dŸwiêku lub obrazu. Ewentualne ograniczenia prawa, których dotyczy art. 61 ust. 1 i 2, mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie z uwagi na okreœlone w ustawach: ochronê wolnoœci i praw innych
osób oraz podmiotów gospodarczych, a tak¿e ochronê porz¹dku publicznego,
bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa. Z przepisu art. 61
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Dr Dominika Tykwiñska-Rutkowska – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego.
Wprowadzonemu w tytule, a tak¿e w dalszej czêœci rozwa¿añ, okreœleniu „podmiot udzielaj¹cy
œwiadczeñ zdrowotnych“, na potrzeby niniejszego artyku³u nadano inne znaczenie ni¿ w art. 3 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z póŸn. zm.). Okreœlenie to stosowane jest bowiem na oznaczenie
zak³adów opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.) oraz
podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217.)
OSNKW 2003, z. 1–2, poz. 5.
Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŸn. zm.
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ust. 4 Konstytucji wynika zaœ, ¿e tryb udzielania informacji, o których mowa
w ust. 1 i 2, okreœlaj¹ ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu – ich regulaminy.
W literaturze przedmiotu nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wprowadzone w art. 61
Konstytucji RP prawo do informacji publicznej jest publicznym podmiotowym
prawem obywatela o charakterze politycznym4. Podobne stanowisko przedstawi³
tak¿e Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 marca 2006 r., sygn. K 17/055.
O takiej kwalifikacji ma oczywiœcie przes¹dzaæ usytuowanie w podrozdziale poœwiêconym wolnoœciom i prawom politycznym oraz sformu³owanie, które wskazuje na tzw. prawo o charakterze pozytywnym, czyli takim, które uto¿samiane
jest z obowi¹zkiem rz¹dz¹cych czynienia czegoœ dla jednostek6. Z powo³anego
przepisu nie wynika jednak wprost, od kogo obywatel mo¿e domagaæ siê udostêpnienia informacji maj¹cej walor publicznej. W ostatnim ustêpie art. 61 Konstytucji wskazuje siê jedynie, ¿e tryb udzielania informacji maj¹cej charakter publiczny
okreœlaj¹ ustawy. Konkretyzacja tego konstytucyjnego uprawnienia nast¹pi³a
wiêc w ustawodawstwie zwyk³ym – zasadniczym aktem stanowi¹cym formaln¹
podstawê realizacji prawa dostêpu do informacji publicznej jest ustawa z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej7 (dalej: u.d.i.p.).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.i.p. prawo dostêpu do informacji publicznej przys³uguje „ka¿demu“. Oznacza to, jak podkreœla siê w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, poszerzenie krêgu podmiotów uprawnionych w stosunku do art. 61
Konstytucji8. Udostêpnienia informacji publicznej bêd¹ mog³y wiêc domagaæ siê
osoby fizyczne (obywatele polscy, obywatele innych pañstw czy bezpañstwowcy,
niezale¿nie od wieku), osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposia4
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Por. M. Bernaczyk, Obowi¹zek bezwnioskowego udostêpniania informacji publicznej, Warszawa 2008, dostêp przez: http://lexint.univ.gda.pl; A. Piskorz-Ryñ, Czy prawo do uzyskania informacji od w³adz administracyjnych jest publicznym prawem podmiotowym?, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu
trzeciego tysi¹clecia, materia³y Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego, £ódŸ 2000, s. 379–380; A. Piskorz-Ryñ, Prawo do informacji podmiotów wykonuj¹cych administracjê publiczn¹ w polskim porz¹dku prawnym, „Samorz¹d Terytorialny” 2000, nr 7–8, s. 88–90.
OTK-A 2006, nr 3, poz. 30.
M. Bernaczyk, Obowi¹zek..., dostêp przez: http://lexint.univ.gda.pl; M. Nowicki, Co to s¹ prawa
cz³owieka?, [w:] Szko³a Prawa Cz³owieka. Teksty wyk³adów, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa 1998, z. 1, s. 1; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 447.
Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm. Ponadto problematyka dostêpu do informacji publicznej jest
regulowana tak¿e ustawami, które w odrêbny sposób reguluj¹ zasady i tryb dostêpu do informacji
maj¹cych charakter publiczny. W katalogu tym mo¿na wymieniæ m.in. ustawê z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1172 z póŸn. zm.), ustawê z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007, Nr 168, poz.
1186 z póŸn. zm.), czy ustawê z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505
z póŸn. zm.). Formaln¹ podstawê realizacji prawa dostêpu do informacji publicznej stanowi¹ równie¿ regulaminy Sejmu i Senatu. Ze wzglêdu na tematykê niniejszego artyku³u wskazane akty nie
bêd¹ przedmiotem analizy.
Por. m.in. wyroki: wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2004, sygn. II SAB 391/03 (tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod adresem
http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query); wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2012 r., sygn. II SAB/Wa
386/12, LEX nr 1246684.
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daj¹ce osobowoœci prawnej9. Ponadto, od osoby wykonuj¹cej prawo do informacji publicznej nie mo¿na ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego
(art. 2 ust. 2 u.d.i.p.)10. Jedynym ograniczeniem, jak zauwa¿a P. Szustakiewicz, jest
treœæ art. 5 u.d.i.p., z którego wynika, ¿e prawo do informacji publicznej podlega
ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreœlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych oraz art. 3 ust. 1 pkt 1
u.d.i.p., który stanowi, i¿ w przypadku dostêpu do informacji przetworzonej,
udostêpnia siê j¹ tylko w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego11. Na uwadze nale¿y jednak mieæ, ¿e dostêp do informacji publicznej ograniczany jest tak¿e ze wzglêdu na prywatnoœæ osoby fizycznej oraz tajemnicê przedsiêbiorcy. Co wiêcej, konieczne jest uwzglêdnienie przepisu art. 1
ust. 2 u.d.i.p., zgodnie z którym przepisy ustawy nie naruszaj¹ norm innych
ustaw okreœlaj¹cych odmienne zasady i tryb dostêpu do informacji bêd¹cych
informacjami publicznymi, z których tak¿e mog¹ wynikaæ pewne ograniczenia
w przystêpie do komunikatów.
Je¿eli zaœ chodzi o katalog podmiotów, na których spoczywa realizacja prawa
do uzyskania informacji publicznej, to wprowadzono go w przepisie art. 4 ust. 1 i 2
u.d.i.p. W art. 4 ust. 1 pkt 1–5 u.d.i.p. zawarto przyk³adowe wyliczenie w³adz publicznych oraz podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, o czym œwiadczy okreœlenie „w szczególnoœci” u¿yte in fine w ust. 1 art. 4 u.d.i.p.12. W grupie tej wymieniono, po pierwsze, organy, np. w³adzy publicznej, samorz¹dów gospodarczych
i zawodowych, po drugie, podmioty reprezentuj¹ce m.in.: Skarb Pañstwa na zasadach okreœlonych przepisami odrêbnymi, pañstwowe osoby prawne, osoby
prawne samorz¹du terytorialnego, inne pañstwowe jednostki organizacyjne albo
jednostki samorz¹du terytorialnego czy inne osoby lub jednostki organizacyjne
wykonuj¹ce zadania publiczne lub dysponuj¹ce maj¹tkiem publicznym, oraz
osoby, w których Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub samorz¹du gospodarczego albo zawodowego maj¹ pozycjê dominuj¹c¹ w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto, do katalogu
podmiotów, na których ci¹¿¹ obowi¹zki informacyjne, zaliczono zwi¹zki zawodowe, ich organizacje oraz partie polityczne (art. 4 ust. 2 u.d.i.p.).
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Zob.: T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostêpie do informacji publicznej, wyd. 4, Warszawa
2008, s. 124; P. Szustakiewicz, [w:] M. Bidziñski, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 34–35; M. Bar, O dostêpie do informacji publicznej raz
jeszcze – artyku³ polemiczny, R. Pr. 2005, nr 1, s. 80.
Por. m.in.: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 paŸdziernika 2007 r., sygn. IV SA/Gl 808/07; wyrok
WSA w Bia³ymstoku z dnia 2 lutego 2006 r., sygn. II SAB/Bk 65/05; Teksty orzeczeñ pochodz¹ z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod adresem http://www.orzeczeniansa.pl/cbo/query.
P. Szustakiewicz, [w:] M. Bidziñski, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 39.
Zob. M. Chmaj, [w:] M. Bidziñski, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 52.
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W miejscu tym nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e obowi¹zek informacyjny nie
musi byæ adekwatny do ustalonego zakresu dzia³ania danego podmiotu. Z przepisu art. 4 ust. 3 u.d.i.p. wynika bowiem podstawowa zasada dotycz¹ca udostêpniania informacji publicznej – nakaz udostêpnienia informacji przez podmioty,
które znajduj¹ siê w jej posiadaniu. Ma ona ogromny wp³yw na zakres udzielanej
informacji. W konsekwencji jej wprowadzenia podmiot jest zobligowany do
udzielania informacji publicznej nie tylko w zakresie swoich kompetencji, lecz
tak¿e informacji pozostaj¹cej w jego posiadaniu, niezale¿nie od tego czy zosta³a
ona przezeñ wytworzona, czy tylko otrzymana, oczywiœcie maj¹c ka¿dorazowo
na uwadze granice udostêpnienia jej zakreœlone przez prawo13.
Stosownie do art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. walor informacji publicznej ma ka¿da
informacja o sprawach publicznych, a w szczególnoœci o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Zgodnie z przyjêt¹ lini¹ orzecznicz¹ s¹dów administracyjnych14 informacj¹ publiczn¹ bêdzie ka¿da wiadomoœæ wytworzona lub odnoszona do w³adz publicznych, a tak¿e wytworzona lub odnoszona do innych
podmiotów wykonuj¹cych funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie
zadañ w³adzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem
Skarbu Pañstwa. Informacj¹ publiczn¹ jest treœæ dokumentów wytworzonych
przez organy w³adzy publicznej i podmioty niebêd¹ce organami administracji
publicznej, które na gruncie tej ustawy zosta³y zobowi¹zane do udostêpnienia informacji, maj¹cej walor informacji publicznej, treœæ wyst¹pieñ, opinii i ocen przez
nie dokonywanych, niezale¿nie do jakiego podmiotu s¹ one kierowane i jakiej
sprawy dotycz¹. Informacjami publicznymi s¹ wiêc treœci wszelkiego rodzaju dokumentów odnosz¹cych siê do organu w³adzy publicznej lub podmiotu niebêd¹cego organem administracji publicznej, zwi¹zanych z nimi b¹dŸ w jakikolwiek sposób ich dotycz¹cych. Stanowi¹ j¹ zarówno treœci dokumentów
bezpoœrednio wytworzonych przez organ, jak i te, których organ u¿ywa przy realizacji przewidzianych prawem zadañ, nawet wówczas, gdy nie pochodz¹
wprost od niego, dotycz¹ go tylko w czêœci, czy nawet, gdy prawa autorskie do takiego dokumentu nale¿¹ do innego podmiotu (por. wyrok NSA z 15 lipca 2011 r.,
I OSK 667/1115).
Jak trafnie spostrzega T.R. Aleksandrowicz, w orzecznictwie s¹dów administracyjnych wielokrotnie rozstrzygano kwestie dotycz¹ce ustalenia, jakie podmioty, maj¹c na uwadze treœæ przepisu art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p., nale¿y zaliczyæ do
grupy obowi¹zanych do udostêpnienia informacji kwalifikowanych jako publicz13
14
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T.R. Aleksandrowicz, Komentarz..., s. 133.
Por. wyroki: wyrok WSA w £odzi z dnia 5 wrzeœnia 2012 r., sygn. II SAB/£d 73/12; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. II SAB/Wa 66/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. II SAB/Wa 22/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. II
SAB/Wa 17/10. Teksty orzeczeñ pochodz¹ z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych
dostêpnej pod adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod
adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
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ne16. Wœród tych judykatów, zapad³ych na gruncie art. 4 ust. 1 u.d.i.p.,
przes¹dzaj¹cych, czy dany podmiot wchodzi w zakres w³adz publicznych czy
podmiotów wykonuj¹cych zadania publiczne, mo¿na wskazaæ m.in. takie, które
dotycz¹ podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych, czyli zak³adów opieki zdrowotnej, zgodnie z terminologi¹ nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej17 (dalej: u.z.o.z.) oraz podmiotów leczniczych, stosownie do postanowieñ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci
leczniczej18 (dalej: u.d.l.) i ich kwalifikacji do krêgu obowi¹zanych do udostêpniania informacji publicznej ze wzglêdu na wykonywane zadania publiczne (art. 4
ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.). Takie stanowisko zosta³o zaprezentowane m.in. w wyrokach:
WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2010 r., sygn. II SAB/Po 54/1019, NSA z 2 czerwca
2011 r. sygn. I OSK 358/1120, WSA w Lublinie z 13 czerwca 2012 r. sygn. II SAB/Lu
51/1221, WSA w £odzi w wyroku z 14 grudnia 2012 r. sygn. II SA/£d 936/1222.
W zwi¹zku z powy¿szym dla precyzyjnego ukazania krêgu podmiotów zobowi¹zanych konieczne okazuje siê przedstawienie, po pierwsze, ustawowych
definicji pojêæ „zak³ad opieki zdrowotnej“ oraz „podmiot leczniczy“, a tak¿e uwag
poczynionych przez przedstawicieli nauki w powy¿szej kwestii, i po drugie, roli
tych podmiotów w wykonywaniu zadañ pañstwa w sferze ochrony zdrowia,
zarówno w œwietle literatury przedmiotu, jak i orzecznictwa s¹dów administracyjnych.
Definicja legalna pojêcia „zak³ad opieki zdrowotnej” zosta³a wprowadzona
do przepisu art. 1 ust. 1 i 2 u.z.o.z., w œwietle którego zak³ad opieki zdrowotnej
(dalej: ZOZ) stanowi³ wyodrêbniony organizacyjnie zespó³ osób i œrodków
maj¹tkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania œwiadczeñ zdrowotnych i promocji zdrowia. Ponadto, ZOZ mo¿na by³o utworzyæ i utrzymywaæ
w celu prowadzenia badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powi¹zaniu z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia, a tak¿e dla
realizacji zadañ dydaktycznych i badawczych w powi¹zaniu z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia.
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T.R. Aleksandrowicz, Komentarz..., s. 139.; Por. równie¿ wyroki: wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r.,
sygn. I OSK 2196/11, LEX nr 348001; wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 391/11, LEX
nr 1082747; wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. I OSK 2026/11, LEX nr 1149289; wyrok NSA
z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 391/11, LEX nr 1082747; wyrok WSA w Gliwicach z dnia
10 stycznia 2012 r., sygn. IV SAB/Gl 69/11, orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w Lublinie z dnia 9 paŸdziernika 2012 r., sygn. II SAB/Lu 77/12, LEX nr 1229772; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego
2004 r., sygn. II SAB 391/03; wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r., sygn. II SAB/Wa 58/04,
orzeczenia.nsa.gov.pl;
Tekst jedn.: Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217.
Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod
adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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W literaturze przedmiotu prezentowano ró¿ne stanowiska na temat charakteru definicji pojêcia zak³ad opieki zdrowotnej. Czêœæ autorów wskazywa³a, ¿e pojêcie zak³adu wprowadzone w art. 1 u.z.o.z. zdefiniowano w sposób przedmiotowy23, inni, ¿e ustawodawca pos³u¿y³ siê definicj¹ podmiotow¹24, albo ¿e zak³ad
opieki zdrowotnej zosta³ zdefiniowany w ustawie dwojako: w przepisie art. 1 ust.
1 poprzez ogólne okreœlenie, a w art. 2 poprzez wyliczenie g³ównych form organizacyjnych zak³adów25. Przy czym okreœlenie ogólne pojêcia zak³adu opieki
zdrowotnej w pewnym stopniu nawi¹zywa³o do wypracowanej w nauce prawa
administracyjnego konstrukcji zak³adu administracyjnego26. Ponadto podkreœlano tak¿e, ¿e po zmianach ustrojowych opiekê zdrowotn¹ wykonywano w ró¿nych formach organizacyjnych, równie¿ poza sfer¹ administracji. Obok publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, czyli zak³adów, których organem
za³o¿ycielskim by³ minister, centralny organ administracji rz¹dowej, wojewoda,
jednostka samorz¹du terytorialnego, publiczna uczelnia medyczna, publiczna
uczelnia prowadz¹ca dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych27 (art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1–3b u.z.o.z.)28 dzia³a³y tak¿e
zak³ady niepubliczne. Mianem niepublicznego okreœlano zak³ad utworzony
przez koœció³ lub zwi¹zek wyznaniowy, pracodawcê, fundacjê, zwi¹zek zawodowy, samorz¹d zawodowy lub stowarzyszenie, inn¹ krajow¹ albo zagraniczn¹ osobê prawn¹ lub osobê fizyczn¹, jak równie¿ spó³kê niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej
(art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 4–8 u.z.o.z.).
23
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Stanowisko takie prezentowa³ B. Popielski. W opinii tego autora: „Definicja ta nie tylko przypomina definicjê przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 55 k.c., ale wrêcz jest, co nale¿y przyj¹æ – podobnie
jak definicja zak³adu leczniczego w rozumieniu przepisów o zak³adach leczniczych – synonimem
pojêcia przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym”. Zob. P. Bielski, Glosa do postanowienia SN
z 26 kwietnia 2002 r., IV CKN 1667/00, „Rejent” 2004, nr 2, poz. 139, teza 5.
Taki pogl¹d wyrazi³ z kolei W. Œniecikowski. Autor ten wskazywa³, i¿ ustawodawca w art. 1 u.z.o.z.
pos³u¿y³ siê definicj¹ podmiotow¹, natomiast definicjê przedmiotow¹ – przedmiotem dzia³alnoœci
zak³adów opieki zdrowotnej jest przede wszystkim udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych oraz promocja zdrowia – zawar³ w przepisie art. 3 u.z.o.z. W. Œniecikowski, Administracyjnoprawne formy
dzia³ania zak³adu opieki zdrowotnej (wybrane zagadnienia), „Samorz¹d Terytorialny” 2000, nr 4, s. 49;
idem, Zagadnienia administracyjnoprawne zak³adu opieki zdrowotnej, [w:] J. Dobkowski (red.), Problemy
wspó³czesnego ustrojoznawstwa: ksiêga jubileuszowa profesora Bronis³awa Jastrzêbskiego, Olsztyn 2007,
s. 362.
Z. Leoñski, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, Warszawa–Poznañ 1993,
s. 10.
Por. Z. Leoñski, K. Wojtczak, Komentarz do ustawy..., s. 10; W. Œniecikowski, Administracyjnoprawne
formy…, s. 49; idem, Zagadnienia administracyjnoprawne…, [w:] Problemy wspó³czesnego ustrojoznawstwa…, s. 366.
Jeœli zak³ad opieki zdrowotnej zosta³ utworzony przez wy¿ej wymienione organy w celu udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej swoim pracownikom, to kwalifikowany by³ – w myœl art. 8 ust. 4
w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 5 u.z.o.z. – jako niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej.
W przypadku publicznych zak³adów opieki zdrowotnej nale¿y wspomnieæ o trzech ró¿nych formach gospodarki finansowej przewidzianej ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej. Co do zasady,
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej powinny byæ prowadzone w formie samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej (dalej: SP ZOZ – art. 35b u.z.o.z.), wyj¹tkowo w formie jednostki
bud¿etowej lub zak³adu bud¿etowego, je¿eli prowadzenie zak³adu w formie SP ZOZ okazywa³o
siê przedwczesne lub niecelowe (art. 35c u.z.o.z.).
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Podstawowym celem, któremu s³u¿y³y zak³ady opieki zdrowotnej, by³o
udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Stosownie do treœci przepisu art. 3 u.z.o.z.
pod pojêciem „œwiadczenie zdrowotne” nale¿a³o rozumieæ dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania, w szczególnoœci zwi¹zane z: badaniem i porad¹ lekarsk¹,
leczeniem, badaniem i terapi¹ psychologiczn¹, rehabilitacj¹ lecznicz¹, opiek¹ nad
kobiet¹ ciê¿arn¹ i jej p³odem, porodem, po³ogiem oraz nad noworodkiem, opiek¹
nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityk¹ medyczn¹, pielêgnacj¹ chorych, pielêgnacj¹ niepe³nosprawnych i opiek¹ nad
nimi, opiek¹ paliatywno-hospicyjn¹, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez dzia³ania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnoœciami technicznymi z zakresu protetyki
i ortodoncji, czynnoœciami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i œrodki pomocnicze. Zgodnie z art. 7 u.z.o.z. zak³ad opieki zdrowotnej nie móg³
odmówiæ udzielenia œwiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebowa³a go natychmiast ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia. Przepis ten korespondowa³ z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych29 (dalej: u.œ.o.z.), który niezmiennie stanowi, ¿e
w stanach nag³ych œwiadczenia s¹ udzielane œwiadczeniobiorcy niezw³ocznie.
Natomiast w przypadku, gdy œwiadczenia opieki zdrowotnej w stanie nag³ym s¹
udzielane przez œwiadczeniodawcê, który nie zawar³ umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, œwiadczeniobiorca ma prawo do tych œwiadczeñ w niezbêdnym zakresie (art. 19 ust. 2 u.œ.o.z.). Stosownie do przepisu art. 19 ust. 3
u.œ.o.z. w razie braku mo¿liwoœci udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej, okreœlonych w umowie o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej z przyczyn
le¿¹cych po stronie œwiadczeniodawcy lub w zwi¹zku z wyst¹pieniem si³y wy¿szej, œwiadczeniodawca zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
udzielenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez innego œwiadczeniodawcê.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e z powo³anego przepisu art. 7 u.z.o.z. w zw. z art. 19
u.œ.o.z., zarówno dla publicznych, jak i niepublicznych ZOZ-ów, wynika³ nakaz
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych osobom, które natychmiast ich potrzebowa³y,
bez wzglêdu na to czy osoba posiada³a ubezpieczenie zdrowotne, czy nale¿a³a do
okreœlonej grupy osób lub mieszkañców okreœlonego obszaru, nad którym ZOZ
zgodnie ze statutem roztacza³ opiekê, czy te¿ bez wzglêdu na fakt zawarcia umowy z NFZ albo wyczerpania tzw. limitu œwiadczeñ zdrowotnych (por. wyrok NSA
z 26 kwietnia 2007 r., sygn. II GSK 379/06, LEX nr 323481).
W miejscu tym nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê na trafn¹ tezê postawion¹ w doktrynie prawa administracyjnego przez W. Œniecikowskiego, i¿ zak³ad opieki zdrowotnej nale¿y uznaæ za szczególny podmiot administracji publicznej, który zosta³
29

Tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.
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przez ustawodawcê uczyniony odpowiedzialnym za realizacjê polityki pañstwa
w zakresie ochrony zdrowia, a jedn¹ z form dzia³ania tego podmiotu by³o w³aœnie
œwiadczenie zdrowotne, za pomoc¹ którego realizowano obowi¹zki pañstwa
w stosunku do obywateli30.
W literaturze przedmiotu podkreœlano równie¿, ¿e zadania publiczne w sferze ochrony zdrowia wykonuj¹ nie tylko publiczne, lecz tak¿e niepubliczne
ZOZ-y, które zawar³y z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Wskazywano, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 u.z.o.z. œwiadczenia zdrowotne mo¿na by³o zamawiaæ w niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnych m.in. utworzonych przez spó³ki. Stosownie do art. 35 ust. 2 u.z.o.z. podmioty przyjmuj¹ce
zamówienie zobowi¹zywa³y siê do wykonania zadania publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej w zakresie udzielonego zamówienia i na zasadach okreœlonych
w umowie, a udzielaj¹cy zamówienia – do zap³acenia ze œrodków publicznych za
wykonanie zamówienia. Trafnym by³o wiêc twierdzenie, ¿e niepubliczne zak³ady
opieki zdrowotnej wykonywa³y funkcje publiczne i tym samym wpisywa³y siê
w system organizacyjny administracji œwiadcz¹cej31.
Podobne stanowisko co do roli zak³adów opieki zdrowotnej w procesie wykonywania zadañ publicznych prezentowano w orzecznictwie s¹dów administracyjnych.
Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2010 r., sygn. II SAB/Po
54/1032, zak³ady opieki zdrowotnej, bez wzglêdu na treœæ umowy ³¹cz¹cej niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej z NFZ, pe³ni³y funkcjê publiczn¹, jak¹ by³o ratowanie ¿ycia i zdrowia ka¿dego cz³owieka, który z uwagi na zagro¿enie tych dóbr
znajdowa³ siê w nag³ej potrzebie. Nie by³o istotne przy tym, czy osoba ta podlega³a ubezpieczeniu zdrowotnemu i podlega³a w ramach okreœlonego kryterium,
np. rejonizacji, danemu zak³adowi opieki zdrowotnej. Maj¹c natomiast na uwadze art. 33 ust. 1 u.z.o.z., z którego wynika³o, ¿e publiczne ZOZ-y udziela³y œwiadczeñ zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym
do tych œwiadczeñ na podstawie odrêbnych przepisów, nieodp³atnie, za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ lub ca³kowit¹ odp³atnoœci¹ i, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 mo¿liwe by³o zamawianie œwiadczeñ zdrowotnych w niepublicznych ZOZ-ach, s¹d
doszed³ do wniosku, i¿ pod wzglêdem funkcjonalnym, w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych, nie ma ró¿nicy miêdzy publicznym a niepublicznym
zak³adem opieki zdrowotnej.
30
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W. Œniecikowski, Zagadnienia administracyjnoprawne..., [w:] J. Dobkowski (red.), Problemy wspó³czesnego ustrojoznawstwa..., s. 364 i 382.
E. Knosala, L. Zacharko, R. Stasikowski, E. Knosala, L. Zacharko, R. Stasikowski, Nowe zjawiska
organizacyjno-prawne we wspó³czesnej administracji polskiej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich dzia³ania. Studia i materia³y z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruñ 2005, s. 322.
Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod
adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
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Ponadto, jak w przedmiotowym wyroku trafnie zauwa¿ono, wszystkie
zak³ady opieki zdrowotnej wykonywa³y funkcjê publiczn¹, któr¹ stanowi³y szeroko rozumiane dzia³ania zwi¹zane z profilaktyk¹ i edukacj¹ zdrowotn¹.
Czynnoœci te, mimo pewnego zró¿nicowania33, wpisywa³y siê w podstawowy pakiet us³ug medycznych œwiadczonych przez ka¿dy zak³ad opieki zdrowotnej.
W powo³anym wyroku WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2010 r., sygn. II SAB/Po
54/10 wskazano równie¿ inne przyk³adowe funkcje publiczne niepublicznych
zak³adów opieki zdrowotnej, takie jak dzia³ania zwi¹zane z prowadzeniem szeroko rozumianej statystyki medycznej czy kwalifikowanie osób uprawnionych do
refundacji leków przez wystawianie recept uprawniaj¹cych do zakupu lekarstw
na podstawie art. 34 u.œ.o.z.34.
W zwi¹zku z powy¿szym s¹d zaliczy³ niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej
utworzony przez spó³kê, maj¹cy podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia
kontrakt na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, finansowanych ze œrodków publicznych, do podmiotów wykonuj¹cych dzia³ania publiczne w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.
Taki sam pogl¹d zosta³ wyra¿ony w wyroku NSA z 2 czerwca 2011 r. sygn.
I OSK 358/1135. W powo³anym orzeczeniu Naczelny S¹d Administracyjny wskazywa³, i¿ zak³ady opieki zdrowotnej funkcjonowa³y jako podstawowe instytucje
utworzone i utrzymywane w celu udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. Ze wzglêdu na obowi¹zek niesienia pomocy medycznej ka¿dej osobie, stosownie do art. 7
u.z.o.z. i art. 19 u.œ.o.z., ZOZ-y nale¿a³y do kategorii podmiotów wykonuj¹cych
zadania publiczne zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Nawet spó³ka, która reprezentowa³a ZOZ, przychodniê, lekarza pierwszego kontaktu, udzielaj¹cych œwiadczeñ
na podstawie kontraktu zawartego z NFZ, czyli finansowanych ze œrodków publicznych, realizowa³a zadania publiczne – stanowi³a wiêc podmiot, o którym
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. Jak podkreœlano w przedmiotowym wyroku,
z samego faktu, ¿e podmiot, który utworzy³ niepubliczny ZOZ, jest osob¹
prawn¹, nie wynika jeszcze, ¿e nie realizuje zadañ publicznych. To bowiem charakter udzielanych œwiadczeñ i Ÿród³o ich finansowania przes¹dzaj¹, w opinii
NSA, czy w danym przypadku mamy do czynienia z wykonywaniem zadañ
publicznych.
W zwi¹zku z uchwaleniem w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawy o dzia³alnoœci
leczniczej, na mocy art. 220 pkt 1 u.d.l., z dniem jej wejœcia w ¿ycie, utraci³a moc
obowi¹zuj¹c¹ ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, a funkcjonuj¹ce na jej pod33

34

35

Zró¿nicowanie to wynika³o z obowi¹zuj¹cych ówczeœnie przepisów prawnych m.in.: art. 27 ust. 1
u.œ.o.z. oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816).
Powo³any przepis art. 34 u.œ.o.z. zostal uchylony przez art. 63 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) z dniem 1.07.2012 r.
Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod
adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
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stawie publiczne ZOZ-y, stosownie do przepisu art. 204 ust. 2 u.d.l., sta³y siê podmiotami leczniczymi niebêd¹cymi przedsiêbiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt
2 u.d.l. i zosta³y zobowi¹zane dostosowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do nowych przepisów w terminie 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie powo³anej ustawy, zaœ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej przedsiêbiorstwami podmiotów leczniczych zgodnie z przepisem art. 205 u.d.l.
W œwietle definicji legalnej pojêcia „podmiot leczniczy”, wprowadzonej do
przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.l., podmiotami leczniczymi s¹ przedsiêbiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej36 (dalej: u.s.d.g.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej. W konsekwencji, na co zwraca uwagê M. Narolski, dzia³alnoœæ lecznicz¹ mo¿na prowadziæ
w ramach jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej, jak i w ramach skomplikowanych struktur prawnych37.
Drug¹ zasadnicz¹ grupê podmiotów leczniczych stanowi¹ samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej (art. 4 ust. 1 pkt 2 u.d.l. – dalej: SP ZOZ), które
ustawodawca zalicza do podmiotów leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami
(art. 2 ust. 1 pkt 4 u.d.l.). Mimo ¿e w ustawie pos³u¿ono siê tym pojêciem, to jednak
nie wprowadzono definicji legalnej. Jako trafn¹ nale¿y wiêc oceniæ propozycjê
J. GoŸdzikowskiego odwo³ania siê do dorobku orzecznictwa i doktryny wypracowanego na gruncie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej38. W miejscu tym nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawa o dzia³alnoœci leczniczej nie
zawiera postanowieñ dotycz¹cych tworzenia nowych SP ZOZ-ów – na mocy art.
204 ust. 1 u.d.l. mo¿liwoœæ tak¹ wy³¹czono, chyba ¿e zachodzi sytuacja okreœlona
w przepisie art. 66 ust. 1 pkt 2, czyli po³¹czenia istniej¹cych, co najmniej dwóch samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. W wyniku po³¹czenia
powstaje nowy SP ZOZ, a z dniem jego wpisania do rejestru podmiotów
wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ i Krajowego Rejestru S¹dowego, ³¹cz¹ce siê
zak³ady zostaj¹ z urzêdu z nich wykreœlone (art. 67 ust. 2 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 2
u.d.l.)39. Zwrócenia uwagi wymaga równie¿ fakt braku w ustawie o dzia³alnoœci
leczniczej postanowieñ przyznaj¹cych samodzielnemu zak³adowi opieki zdrowotnej osobowoœci prawnej, co mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. W konsekwencji wœród
samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej wyró¿niæ mo¿na takie,
które uzyska³y przymiot osobowoœci prawnej na mocy ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej i go nie utraci³y, a tak¿e nowe SP ZOZ-y powsta³e w wyniku po³¹czenia, które osobowoœci prawnej nie posiadaj¹.
36
37
38
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Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.
M. Narolski, [w:] D. Brzeziñska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo o dzia³alnoœci leczniczej w praktyce. Przekszta³cenia zak³adów opieki zdrowotnej w praktyce, Warszawa 2012, s. 20.
J. GoŸdzikowski, [w:] D. Brzeziñska-Grabarczyk, M. Narolski (red.), Prawo o dzia³alnoœci leczniczej
w praktyce. Przekszta³cenia zak³adów opieki zdrowotnej w praktyce, Warszawa 2012, s. 34.
Por. J. Nowak-Kubiak, Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 297–298.
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Ponadto do podmiotów leczniczych zaliczono jednostki bud¿etowe, w tym
pañstwowe jednostki bud¿etowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, Ministra Sprawiedliwoœci lub Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, posiadaj¹ce
w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izb¹ chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.d.l.). Zarówno samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, jak i jednostki bud¿etowe, w tym
pañstwowe jednostki bud¿etowe tworzone i nadzorowane przez wy¿ej wymienione organy centralne, stanowi¹ podmioty lecznicze niebêd¹ce przedsiêbiorcami (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.l. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 u.d.l.). W zamkniêtym katalogu podmiotów leczniczych wymieniono równie¿ instytuty badawcze, o których
mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych40 (dalej
u.i.b.), fundacje i stowarzyszenia, przyjmuj¹ce za cel statutowy wykonywanie
zadañ w zakresie ochrony zdrowia, których statut dopuszcza prowadzenie
dzia³alnoœci leczniczej, a ponadto posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ jednostki
organizacyjne tych stowarzyszeñ, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne
dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania (art. 4 ust. 1 pkt
4–6 u.d.l.). Podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 u.d.l. w zakresie, w jakim
wykonuj¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹, traktowane s¹ jako podmioty lecznicze (art. 4
ust. 1 in fine). Podkreœlenia wymaga, na co wskazuje M. Dercz, ¿e w ustawie wyraŸnie okreœlono, jakie jednostki mo¿na uznaæ za podmiot leczniczy i tylko te, expressis verbis wskazane w powo³anym przepisie art. 4 u.d.l., mog¹ byæ podmiotami
leczniczymi41.
Z przedstawionej definicji wynika, ¿e podmioty lecznicze s¹ bardzo zró¿nicowan¹ grup¹ jednostek. Ze wzglêdu na temat rozwa¿añ ca³oœciowe ujêcie problematyki ich dotycz¹cej przekracza³oby ramy niniejszego opracowania. Nadmieniæ
jednak wypada, ¿e w wyniku wejœcia w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej
kwesti¹ sporn¹ okazuje siê, czy odst¹piono od dychotomicznego podzia³u podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ na publiczne i niepubliczne. Jak zauwa¿a
M. Narolski, obecnie wyró¿nia siê podmioty lecznicze bêd¹ce przedsiêbiorcami,
podmioty lecznicze niebêd¹ce przedsiêbiorcami, oraz pozosta³e podmioty lecznicze, czyli instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne tych stowarzyszeñ, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospoli40

41

O status podmiotu leczniczego, w zakresie w jakim wykonywana jest dzia³alnoœæ lecznicza, mo¿e
siê wiêc ubiegaæ ka¿dy koœció³ lub zwi¹zek wyznaniowy ujawniony w rejestrze koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych prowadzonym przez w³aœciwego Ministra Spraw Wewnêtrznych (art.
4 ust. 1 pkt 5 u.d.l. w zw. z art. 30 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z póŸn. zm.
Por. M. Dercz, [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 56.
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tej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania42. M. Dercz natomiast stoi na
stanowisku, ¿e mimo dokonanych zmian ustawowych, podmioty lecznicze dziel¹
siê na podmioty publiczne i niepubliczne, a wynika to z ³¹cznej wyk³adni przepisów art. 2 ust. 1 pkt 4 u.d.l. w zw. z art. 6 u.d.l.43.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mimo znacznego zró¿nicowania podmiotów
leczniczych, ³¹czy je to, i¿ wykonuj¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹. Dzia³alnoœæ ta, zgodnie
z przepisem art. 16 ust. 1 u.d.l., w myœl postanowieñ u.s.d.g., jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ i stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 u.d.l. polega na udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych. Przy czym przez œwiadczenie zdrowotne rozumie siê
dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
i inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 u.d.l.). Ponadto,
dzia³alnoœæ lecznicza mo¿e polegaæ na promocji zdrowia lub realizacji zadañ dydaktycznych i badawczych w powi¹zaniu z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych
i promocj¹ zdrowia, w tym wdra¿aniem nowych technologii medycznych oraz
metod leczenia (art. 3 ust. 2 u.d.l.). W opinii M. Dercza: „Takie okreœlenie (dzia³alnoœci leczniczej – przyp. w³. D.T-R.) powoduje powstanie sytuacji, w której zarówno promocja zdrowia, jak i kszta³cenie osób do wykonywania zawodów medycznych jest zadaniem fakultatywnym podmiotów leczniczych”44. Jak trafnie
dalej zauwa¿a powo³any autor: „Pozostawienie promocji zdrowia w zakresie zadañ fakultatywnych prowadzonych przez podmioty lecznicze jest ewidentnie
niezgodne z obowi¹zkiem w³adz publicznych w zakresie zachowania bezpieczeñstwa zdrowotnego pañstwa”45. Z postanowieñ ustawy, z treœci przepisu art. 38 ust.
1, wynika tak¿e, ¿e poza wspomnianymi zadaniami, na podmioty lecznicze mo¿e zostaæ na³o¿ony obowi¹zek wykonania „okreœlonego zadania”. Mimo lakonicznego
sformu³owania powo³anego przepisu mo¿na przyj¹æ, ¿e to „okreœlone zadanie” nie
mo¿e przekraczaæ zadañ z zakresu dzia³alnoœci leczniczej i najprawdopodobniej intencj¹ prawodawcy by³o wprowadzenie mo¿liwoœci na³o¿enia obowi¹zku na podmiot leczniczy w sytuacjach niestandardowych, np. gdy nie ma mo¿liwoœci sprawnego zrealizowania zadania w zwyczajnym trybie, przekazuj¹c œrodki publiczne
w sposób okreœlony w art. 114-116 u.d.l., czy gdy w grê wchodz¹ zadania wykonywane na podstawie przepisów odrêbnych (por. art. 55 ust. 1 pkt 5 u.d.l.)46.
Tak¿e w orzecznictwie s¹dów administracyjnych nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, czyli podmioty lecznicze nie42
43
44
45
46
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M. Narolski, [w:] M. £okaj, M. Narolski, Dzia³alnoœæ lecznicza. Podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹, Warszawa 2012, s. 15.
M. Dercz, [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o dzia³alnoœci..., s. 64.
Ibidem, s. 49.
Ibidem.
Zob. T. Rek, [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o dzia³alnoœci..., s. 178.
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bêd¹ce przedsiêbiorcami, uczestnicz¹ w zapewnieniu bezpieczeñstwa zdrowotnego i warunków zdrowotnych obywateli, czyli w realizacji jednego z podstawowych zadañ pañstwa. Wagê tego zadania, na co zwrócono uwagê w wyroku
WSA w Lublinie z 13 czerwca 2012 r. sygn. II SAB/Lu 51/1247, podkreœla konstytucyjne prawo ka¿dego do ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Konstytucji. W opinii s¹du to w³aœnie samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej maj¹ ogromne znaczenie dla realizacji tych zadañ. S¹d, odwo³uj¹c siê do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 27 czerwca 2000 r. (K 20/99 OTK z 2000 r.,
nr 5), wskazywa³, ¿e SP ZOZ-y maj¹ obowi¹zek realizowania przekazanych im do
wykonania zadañ publicznych i stanowi¹ zabezpieczenie mo¿liwoœci realizowania celów publicznych zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia. Stanowisko to zdaniem
s¹du znajduje równie¿ oparcie w obowi¹zuj¹cych przepisach u.d.l. W œwietle powy¿szego s¹d stwierdzi³, ¿e uzasadnione jest przekonanie, i¿ szpital jako publiczny ZOZ, w zakresie w jakim korzysta ze œrodków publicznych, jest podmiotem
zobowi¹zanym do udostêpniania informacji publicznej.
Podobne stanowisko zaprezentowa³ WSA w £odzi w wyroku z 14 grudnia
2012 r. sygn. II SA/£d 936/1248. W opinii s¹du wojewódzki specjalistyczny szpital
bêd¹cy samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej, dzia³aj¹cy
w oparciu o œrodki publiczne, wykonuj¹cy zadania publiczne, jest podmiotem zobowi¹zanym, na gruncie art. 4 ust. 3 u.d.i.p. do udostêpnienia informacji maj¹cej
charakter informacji publicznej, bêd¹cej w jego posiadaniu (por. tak¿e wyrok
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7 listopada 2012 r. sygn. II SAB/Go 42/1249).
Z powo³anych orzeczeñ, zapad³ych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi oraz Naczelnym S¹dem Administracyjnym, jak równie¿ z rozwa¿añ doktryny, wynika, i¿ zarówno publiczne, jak i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce na podstawie u.z.o.z. by³y, a podmioty lecznicze bêd¹ce i niebêd¹ce
przedsiêbiorcami stosownie do u.d.l. s¹, ze wzglêdu na wykonywanie zadañ publicznych ze sfery ochrony zdrowia, zobowi¹zane udostêpniaæ informacje publiczne w trybie u.d.i.p. W miejscu tym nale¿y wskazaæ, ¿e Naczelny S¹d Administracyjny w uzasadnieniu do uchwa³y sk³adu 7 sêdziów z 11 kwietnia 2005 r., I OPS
1/0550 trafnie podkreœli³, i¿: „wykonywanie zadañ publicznych (wykonywanie
w³adzy publicznej) przez konkretny podmiot powinno wynikaæ z wyraŸnych
unormowañ ustawowych lub rozstrzygniêæ opartych na unormowaniach ustawowych, które powtarzaj¹ (zlecaj¹) okreœlone zadania publiczne sprecyzowanym
podmiotom. Nie mo¿na jednak z góry wykluczyæ wykonywania zadañ w³adzy
publicznej przez pewne podmioty [...] które nie maj¹ wyraŸnego umocowania w
przepisach prawa. W ka¿dym wypadku wiêc konieczna jest wnikliwa ocena sta47
48
49
50

Tekst orzeczenia pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych dostêpnej pod
adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/cbo/query.
Ibidem.
Ibidem.
OSAiWSA 2005, Nr 4, poz. 6.
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nu prawnego i samej dzia³alnoœci takiego podmiotu w celu ustalenia, czy wykonuje on zadania w³adzy publicznej (zadania publiczne)“. Dopiero po ustaleniu tej
najistotniejszej kwestii, czy podmiot jest obowi¹zany na podstawie art. 4 u.d.i.p.
udostêpniæ informacjê publiczn¹, mo¿na okreœliæ, które informacje, znajduj¹ce siê
w jego posiadaniu, o ile te nie by³y wczeœniej upublicznione i nie funkcjonuj¹
w obiegu publicznym, tak by wnioskodawca móg³ zapoznaæ siê z jej treœci¹, m.in.
poprzez bezpoœredni wgl¹d, korzystaj¹c z publikatora, mog¹ zostaæ udostêpnione (por. wyrok WSA w Warszawie z 9 wrzeœnia 2010 r. sygn. II SAB/Wa 188/10).
W kontekœcie sposobów realizacji obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej przez podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ opieki zdrowotnej wskazaæ nale¿y na
kilka mo¿liwych. Oczywiœcie jednym ze sposobów, stosownie do art. 8 ust. 1
w zw. z art. 9 ust. 2 u.d.i.p., jest udostêpnienie informacji publicznej na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, ewentualnie w przypadku
jednostek bud¿etowych na stronie podmiotowej organu za³o¿ycielskiego (dalej:
BIP; por. wyrok WSA w Lublinie z 13 czerwca 2012 r., sygn. II SAB/Lu 15/12).
Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 i 3 u.d.i.p. podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 i 2
u.d.i.p. s¹ prawnie zobowi¹zane udostêpniaæ okreœlone informacje publiczne
w BIP. Jeœli wiêc ¿¹dana informacja zosta³a upubliczniona, dla realizacji konstytucyjnego prawa dostêpu do informacji publicznej wystarczy, jeœli dysponent informacji wska¿e miejsce jej publikacji, co nastêpuje pismem (por. wyrok WSA
w Lublinie z 13 czerwca 2012 r., sygn. II SAB/Lu 15/12).
Innym mo¿liwym sposobem wywi¹zania siê z obowi¹zku przez podmiot
udzielaj¹cy œwiadczeñ zdrowotnych bêdzie udostêpnienie informacji na wniosek, pod warunkiem ¿e ta nie zosta³a upubliczniona (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.).
Z powo³anych orzeczeñ wynika, ¿e dyrektor podmiotu udzielaj¹cego œwiadczeñ,
ewentualnie osoba dzia³aj¹ca z jego upowa¿nienia, bêdzie w³aœciwy do udzielenia informacji publicznej, odmowy udzielenia informacji czy umorzenia postêpowania w sprawie udzielania informacji publicznej, jak i za³atwienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku, gdy postêpowanie o udostêpnienie
informacji zakoñczy³o siê wydaniem decyzji odmownej lub umarzaj¹cej (art. 17
ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 ust. 1 u.d.i.p.; por. wyrok WSA w £odzi z 14 grudnia 2012 r.,
sygn. II SA/£d 936/12; wyrok WSA w Warszawie z 9 wrzeœnia 2010 r., sygn. II
SAB/Wa 188/10). Natomiast w sytuacji, w której wnioskuj¹cy uzyska od adresata
wniosku odpowiedŸ o niemo¿noœci udzielenia informacji, gdy¿ ta nie wykazuje
charakteru informacji publicznej, mo¿e wyst¹piæ ze skarg¹ do s¹du administracyjnego na bezczynnoœæ organu (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim
z 7 listopada 2012 r., sygn. II SAB/Go 42/12 oraz wyrok WSA w Lublinie z 13 czerwca 2012 r., sygn. II SAB/Lu 15/12).
Ponadto wspomnieæ nale¿y o sytuacjach kolizji przepisów u.d.i.p. z przepisami ustawy szczególnej, w których to, stosownie do treœci art. 1 ust. 2 u.d.i.p., ale
tylko w zakresie zasad i trybu dostêpu do informacji publicznej, pierwszeñstwo
przed przepisami ustawy o dostêpie do informacji publicznej maj¹ przepisy
50
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ustaw szczególnych. Do wspomnianej kolizji dochodzi, np. gdy wnioskodawca
domaga siê wgl¹du do umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zawartych z NFZ. Umowy te, zgodnie z art. 135 ust. 1 u.œ.o.z. s¹ jawne, a jawnoœæ
ta realizowana jest przez Fundusz w zakresie okreœlonym w ust. 2, art. 135 u.œ.o.z.,
przez zamieszczanie na swojej stronie internetowej w terminie wskazanym w art.
135 ust. 3 u.œ.o.z. W tym przypadku wystarczy, by podmiot zobowi¹zany do
udzielenia informacji publicznej, odes³a³ do takiej publikacji, wskazuj¹c, np.
stronê internetow¹, na której informacja zosta³a ju¿ udostêpniona (por. wyrok
WSA w Poznaniu z 14 paŸdziernika 2010 r., sygn. II SAB/Po 54/10). Podobny
przypadek kolizji ma miejsce, gdy wnioskodawca zwróci siê o udostêpnienie
informacji o zakresie i rodzajach udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych, czyli o zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. Stosownie do postanowieñ art. 14 u.d.l.51
informacja ta jest podawana do publicznej wiadomoœci, np. w formie regulaminu
organizacyjnego wywieszanego w siedzibie podmiotu.
Podmiot, na którym ci¹¿y obowi¹zek udostêpnienia informacji publicznej,
wywi¹¿e siê z niego wiêc, gdy wska¿e wnioskodawcy, gdzie informacjê upubliczniono.
Uwzglêdniaj¹c treœæ powo³anych w zwi¹zku z prowadzonymi rozwa¿aniami
judykatów nale¿y podkreœliæ, ¿e informacje podlegaj¹ce udostêpnieniu przez
podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych maj¹ zró¿nicowany charakter
i mog¹ odnosiæ siê m.in. do zakresu wykonywanych œwiadczeñ zdrowotnych, treœci umów zawartych z NFZ, prowadzonych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego, czy kosztów udzielonych œwiadczeñ.
Tak jak wskazano w wyroku WSA w Poznaniu z 14 grudnia 2010 r. sygn. II
SAB/Po 54/10, charakter informacji publicznej podlegaj¹cej udostêpnieniu posiadaj¹ informacje zwi¹zane wy³¹cznie z publiczn¹ dzia³alnoœci¹ przychodni prowadzonej w formie spó³ki, np. umowy zawarte z NFZ na finansowanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej. W opinii s¹du to podmiot udzielaj¹cy œwiadczenia musi okreœliæ zakres informacji publicznej podlegaj¹cej udostêpnieniu, maj¹c na uwadze
ograniczenia wynikaj¹ce z przepisu art. 61 Konstytucji i przepisu art. 5 u.d.i.p., jak
równie¿ fakt, czy czêœæ informacji, np. umowy zawarte z NFZ, nie zosta³a ju¿
upubliczniona na innej podstawie – art. 135 u.œ.o.z. przez NFZ.
Wœród judykatów dotycz¹cych obowi¹zku podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych udostêpniania informacji publicznej powo³aæ nale¿y jeszcze
wyrok zapad³y przed WSA w £odzi w 14 grudnia 2012 r. sygn. II SA/£d 936/12.
W wyroku tym s¹d wskazywa³, ¿e charakter informacji publicznej bêd¹cej w posiadaniu SP ZOZ ma równie¿ informacja zwi¹zana z postêpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak co do zasady ka¿da informacja dotycz¹ca
wydatkowania œrodków publicznych. Ponadto s¹d podkreœli³ tak¿e, i¿ udostêpniaj¹c informacje publiczne, podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ powinny jednak
mieæ na uwadze to, ¿e niedopuszczalne jest bezwzglêdne, automatyczne stoso51

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 55 u.z.o.z.
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wanie przepisów u.d.i.p. wówczas, gdy ograniczenia w dostêpie do danej informacji publicznej wynikaj¹ z przepisów innych ustaw – w tym konkretnym przypadku ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych52.
Za informacjê publiczn¹, podlegaj¹c¹ udostêpnieniu w zgodzie z przepisami
u.d.i.p. przez podmiot leczniczy niebêd¹cy przedsiêbiorc¹, WSA w Lublinie
w wyroku z 13 czerwca 2012 r. sygn. II SAB/Lu 51/12 uzna³ równie¿ informacjê
o kosztach udzielonych, okreœlonych badañ diagnostycznych wykonywanych
w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postêpowania leczniczego
w ramach ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowotnych. Informacja ta, co podkreœla³
s¹d, mia³a charakter informacji statystycznej zwi¹zanej z wykonaniem umowy
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej zawartej z NFZ i jako taka nie podlega³a udostêpnieniu na zasadach okreœlonych w art. 135 u.œ.o.z. W przedmiotowym wyroku s¹d tak¿e zwróci³ uwagê, ¿e informacjê publiczn¹ w rozumieniu
u.d.i.p. stanowi informacja o zakresie i rodzajach udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych – T. Rek wskazuje, ¿e: „[…] s¹ to informacje w istocie zawarte w regulaminie
organizacyjnym podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹ […]”53, a podmiot
leczniczy jest zobowi¹zany zgodnie z treœci¹ art. 14 ust. 1 u.d.l. podaæ j¹ do publicznej wiadomoœci.
Maj¹c na uwadze powo³ane przyk³adowe orzeczenia s¹dów administracyjnych, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ
zdrowotnych, rozumiane jako publiczne oraz niepubliczne ZOZ-y, stosownie do
postanowieñ ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, a tak¿e podmioty lecznicze
bêd¹ce oraz niebêd¹ce przedsiêbiorcami, zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej jako podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne ze sfery ochrony zdrowia, s¹
zobowi¹zane udostêpniaæ informacjê publiczn¹ bêd¹c¹ w ich posiadaniu. Ponadto mo¿na dojœæ do wniosku, i¿ praktyka stosowania przepisów ustawy o dostêpie
do informacji publicznej przez poszczególne podmioty zobowi¹zane do udostêpniania informacji, mimo ju¿ ponad dekady obowi¹zywania tego aktu normatywnego i bogatego orzecznictwa s¹dów administracyjnych, w dalszym ci¹gu napotyka na trudnoœci. Pierwsz¹ zasadnicz¹ trudnoœæ, co tak¿e widaæ na przyk³adzie
ZOZ-ów oraz podmiotów leczniczych, stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy spe³niony jest zakres podmiotowy ustawy. Drug¹ zaœ jest ustalenie, czy
¿¹dana przez wnioskodawcê informacja ma charakter publicznej, a tak¿e, na jakiej podstawie i w jakim zakresie powinna byæ udostêpniona.
The obligation of subjects responsible for healthcare services to make public
information available on the basis of administrative courts rulings
(Summary)
The right to obtain access to public information has been established in art. 61 of the
Constitution of the Republic of Poland adopted on April 2, 1997 (the Constitution) to enable
52
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better realization of the principle of the nation’s supreme power. This political right, which
exerts an impact on public life, is relatively new in Polish law. It was established in the new
Constitution in 1997 for the first time. On the basis of art. 61 of the Constitution, Polish citizens shall have the right to obtain information on the activities of public authorities. Such
a right shall include the right to access information on the activities of local governments, professional and business self-governments (organizations and associations), and other persons
and entities (e.g. foundations, trade unions, political parties), provided they perform the duties of public authorities and manage public property (art. 61.1 of the Constitution).
According to art. 61.2 of the Constitution the right to obtain access to information is
executed in two different manners. Firstly, it is ensured by the right to access documents
and information. Secondly, by the right to enter the sittings of collective organs of public
authorities formed by universal elections, with the right to make sound and visual recordings. The constitutional right to obtain access to public information can be limited by the
statute solely to protect public order, security, freedoms and rights of other people, the
business secrets of private entities or important economic interests of the State (art. 61.3 of
the Constitution).
Specific rules and procedures concerning the access to public information are set forth
in the Act of September 6, 2001 on Access to Public Information (the AAPI). Additionally
some specific provisions on the access to public information are also introduced in separate
legal acts. The AAPI determines the entities who are obliged to make public information
available. On the grounds of the AAPI, each person can be the subject of this right (art. 2.1
AAPI). The person exercising the right to access public information, with the stipulation of
art. 5 of the AAPI, cannot be demanded to reveal the legal or actual purpose of the request
(art. 2.2 AAPI).
The definition of the public information is crucial in order to establish the scope of the
right to information. Under the terms of art. 1.1 of the AAPI, each information on public
matters constitutes public information in the meaning of the AAPI and it can be made available in accordance with the principles and under the provisions defined in this act. In spite
of the legislative efforts to make the definition of the public information transparent and
exhaustive, the reconstruction of this term on the grounds of art. 1.1 and 6.1 - 6.4 of the
AAPI causes some ambiguities resulting from the disputable character of the definition and
some doubts as to the content of the legal definition. Therefore, relying on art. 61 of the
Constitution, the Supreme Administrative Court, in its relevant clarifying rulings, has
stated that public information is each information created by public authorities (organs of
public authority and persons discharging public functions) or by other entities, provided
they perform the duties of public authorities and manage communal assets or property of
the State Treasury, as well as public information is each information concerning the subjects enumerated above. There is also a problem to determine whether the particular entity
is obliged to provide the information or not.
The main subject of this paper is to answer the question, on the basis of administrative
courts clarifying rulings, if subjects responsible for healthcare services are obliged to make
public information available on the ground of art. 4.1 of the AAPI. The purpose of this article is also to indicate the categories of public information, which are in possession of these
subjects and can be made available on the basis of the AAPI and other specific provisions.
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