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DECYT,JA
Na podstawie afi. 10, art. l4 ust. 2 i art. 16 ust. I ustav,y z 6 wrzeinia 2001 r. o doslgpie
do inJbrmacji publicznej (Dz.U.22018 r., poz. 1330) oraz arI. 104, art. 105 i art. 107 ustawy
z I 1 czerwca I 960 r. Kodcks postgpowaniu administracyinego (Dz.lJ . z 2018 r., poz.. 2096),

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
Odmawia
udostgpnienia informacji publicznej, w zakresie nastgpuj4cych pytad o numerach 4b, 6 i 9:
I) ,.{b) Inform(rc jg o tym, czy v' Pafistwa plac6wce.lunkcionttie izha przyigt /szpitalny oddzial
ratunkowy, v, kt6rym mogq byt przyimowone osoby z podejrzeniem zakazenia wirusem
SARS-CoV-2.

2)
3)

h) Jeili lak, pr<tsimy o udostgpnienie dokumentu okreilaiqcego procedury nu wypadek
koniecznoici przyjgcia takiego pacienta na izbie przyjgthddziale ralunkowym. " :
,,6) Treit wszystkich dokumentiw opisujqcych procedury na oddziulach i w poradnioch
szpitulnych oroz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w plac6wce
v' odniesieniu do zagro2eniu epidemicznego zwiqzanego z wirusem S,'[RS-CoV-2 ";
,,9) Infbrmacjg, .jaku.jest procedura postgpowania z pacientem podeirzonym o zako2enie
SARS_C'V_2, w czasie oczekiwania nu y,yttil( testu,,, .

UZASADNIENIE
Wnioskodawca zaz4dal udostgpnienia powyzszej informacji w formie elektronicznej
poprzez przeslanie jej na podany we wniosku z dnia 27 marca 2020 r. adres poczty
elektronicznej (sorawa-20220@fedrowanie.siecobvwatelska'pl).

Stosownie do treSci art. 13 ust. 2 ustawy o dostgpie do informacji publicznej
(Dz.IJ.22018 r. poz. 1330), zawiadomiono wnioskodawcQ, ze Wznacza sig nowy termin na
rozpalrzenie wniosku, wskazuj4c dzieh 25 maja 2020 r.

Dokonuj4c analizy przedmiotowego wniosku Uniwersyecki Szpital Kliniczny
w Bialymstoku (zwany dalej: Szpitalem lub USK w Bialymstoku) pismem z dnia 8 kwietnia
2020 r. znak: OP 1M20201501 poinformowal Wnioskodawca, ze wewnqtrzne procedury
dotycz4ce postEpowania z pacjentem podejrzanym o zakaLenie SARS-CoV-2' nie zawierajq
danych o sprawach publicznych i nie stanowi informacji publicznej podlegajqcej udostqpnieniu
w trybie ustawy z dnia 6 wrzeinia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (tj. Dz-U.22016

r. poz. 1764). Prowadzona dokumentacja sluZy zapewnieniu bezpieczeristwa

i

nie stanowi

dokumentu urzgdowego.

Podkre5lii nale2y,2e dokumenty wewnQtrzne nie przes4dzaj4 o kierunkach dzialania
organu i nie s4 skierowane do podmiot6w zewngtrznych. Dokumenty takie slu24 wymianie
informacji, zgromadzeniu niezbgdnych material6w, uzgadnianiu pogl4d6w i stanowisk.
Mog4 mie6 dowoln4 formg, nie s4 wi424ce co do sposobu zalatwienia sprawy, nie s4 w zwi4zku
z Iym .v{irazem stanowiska organu nie stanowi4 informacji publicznej, o czym organ

i

poinformowal.
Tre56 Z4danej dokumentacji nalezy zakwalifikowad jako dokumentacjg wewngtrzn4,
a tego rodzaju dokumenty (ak to wynika z orzecznictwa) nie stanowi4 informacji publicznej
nie powinny podlegai udostgpnieniu. R6wnie dobrze efektem finalnym uzgodnieri

i

wewnQtrznych moglaby byi notatka sluZbowa, czy tez ustna wymiana informacj i i ustalenie
stanowisk. Przedmiotowe procedury mialy przede wszystkim za zadanie wymiang informacji
w zakresie informacji wltycznych istotnych dla postgpowania z pacjentem zakaaonym

i

COVID-19. USci5laj4 zasady dzialania w okreSlonych sytuacjach, ale nie stanowi4 o kierunku
dzialania Uniwerslteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku. Bez w4tpienia przedmiotowe
procedury s4 zwi1zane z wewngtrzn4 organizacj4 funkcjonowania Szpitala, ale nie stanowiq
dokument6w urzgdowych, nie stanowi4 bowiem ani oSwiadczenia woli, ani oSwiadczenia
wiedzy, nie s4 tez kierowane do innego podmiotu b4d2 skladane do akt sprawy.
Zatem, dokumenty tego rodzaju naleZy kwalifikowa6 jako dokumenty wewngtrzne.

W ocenie USK w Bialymstoku, jeSli bowiem
nie s4 dokumentem

uzna6, 2e procedury wewngtrzne,

wewngtrznym i powinno sig je upublicznil zatem naleZaloby

uzna6,

wszystkie notatki, zapiski ze spotkari, dokumenty powstaj4ce w toku codziennej pracy takze
powinny podlega6 udostqpnieniu. W wyroku NSA z dnia 17 pa2dziemika 2Ol3 r.,
rozumieniu
OSK 1105/13 podkreSlono, Ze od ,dokument6w urzgdowych"
ad. 6 ust. 2 ustawy o dostgpie do informacji publicznej odr62nia sig bowiem ,dokumenty
wewngtrzne" slu24ce wprawdzie realizacji jakiegoS zadania publicznego, ale nie przes4dzaj4ce
o kierunkach dziaLania organu. Dokumenty takie slu24 wymianie informacji, zgromadzeniu
2e

I

w

niezbgdnych material6w, uzgadnianiu pogl4d6w i stanowisk. Mog4 miei dowoln4 fbrmq,
nie sq wiEz4ce, co do sposobu zalatwienia sprawy, nie s4 w zwi4zku z tym wyrazem stanowiska
organu. nie stanowi4 wigc infbrmacji publicznej. Ta linia orzecznicza znalazla
odzwierciedlenie takZe w wielu innych wyrokach jak chociaZby w wyroku NSA z dnia
2l czerw-ca 2012 r., I OSK 666/12. wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.,I OSK 2196/1 1. w1'roku
z dnia 27 stycznia 2012
OSK 2130/11, czy lez wyroku z dnia 15 lipca 2010 r..

I

I OSK 707110.

Majqc na uwadze powy2sze, wnioskowane dokumenty s4 noSnikiem informacji
o charakterze wewngtrznym, pomocniczo sluz4cym do zarz4dzania personelem medycznym.
Przy tym gromadzenie i posiadanie tego typu informacji nie jest wymagane przepisami prawa.
Nie.lest dokonywane w zwi4zku w gl6wn4 dzialalnoSci4 organu. a tylko wspomagaj4 praca
pracownik6w w sferze porz4dku i bezpieczeristwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Bialymstoku. Nie odnosz4 siQ zatem do obszaru jakiejkolwiek dzialalnoSci organu,
o kt6rej rnowa w art. I i 6 ustawy o dostEpie do infbrmacji publicznej, a tym samym
nie zawieraj4 komunikatu o sprawach publicznych. Zatem Szpital skategoryzowal 24dan4
informacjg, jako niepodlegajqcq udostqpnieniu w drodze dostgpu do informac.ii publicznei,
Wobec powyZszych naleZalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejsze.i decyzji nie sluZy odwolanie, jednakZe przysluguje prawo zloZenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przedmiotowy wniosek sklada
siE do Uniwerslteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku, w terminie i4 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. kt6ry wydal decyzjg. Z dniem

dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje siq ostateczna
i prawomocna. Nie jest moZliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania.
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