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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

z dużym zaniepokojeniem przyjąłem informację o – jak donoszą media1 – 
wprowadzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego „zakazu” publikowania przez 
wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne danych o liczbie 
potwierdzonych na terenie danego – odpowiednio – województwa i powiatu zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2. Jak wnioskuję z publikacji na kontach Ministerstwa Zdrowia w 
serwisach społecznościowych, ma to związek ze „scentralizowaniem” podawania danych 
dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń (mają być one publikowane „do poziomu 
powiatu” na stronach rządowych). Jakkolwiek inicjatywa podawania tego rodzaju danych w 
jednym miejscu jest niezwykle cenna i pragnę podziękować Panu Ministrowi za jej 
uskutecznienie, to jednak jako strażnik konstytucyjnych wolności i praw jednostki nie mogę 
przejść do porządku dziennego nad wzmiankowanymi doniesieniami mediów.

O ile rzeczywiście wprowadzony, wspomniany na wstępie „zakaz” jest bowiem nie 
do pogodzenia z aksjologią konstytucyjnego (art. 61 Ustawy Zasadniczej) prawa do 
informacji publicznej, które zakłada podejmowanie działań wręcz odwrotnych, 
zmierzających do jak najszerszego i jak najłatwiejszego dostępu do publicznych danych. 
Dostęp do nich jest jednym z najistotniejszych środków sprawowania przez obywateli 
kontroli nad sposobem wykonywania władzy publicznej. W odniesieniu do danych na temat 
liczby zakażeń okazał on swoją skuteczność, skoro pozwolił na identyfikację i naprawnienie 
nieprawidłowości, które – biorąc pod uwagę okoliczności – mogą mieć miejsce.

1 por. m.in. https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/raportowanie-danych-czyli-nie-bedzie-19-latek-plul-nam-w-twarz; 
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,sanepidy-nie-beda-juz-podawac-danych-z-powiatow--
poznamy-tylko-liczbe-zakazen-w-skali-kraju,artykul,32633954.html; https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-
stacje-sanitarne-przestaja-publikowac-dane-o-koronawirusie-michal-rogalski-komentuje-4759151. 

Warszawa, 25-11-2020 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

via ePUAP

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/raportowanie-danych-czyli-nie-bedzie-19-latek-plul-nam-w-twarz
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,sanepidy-nie-beda-juz-podawac-danych-z-powiatow--poznamy-tylko-liczbe-zakazen-w-skali-kraju,artykul,32633954.html
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,sanepidy-nie-beda-juz-podawac-danych-z-powiatow--poznamy-tylko-liczbe-zakazen-w-skali-kraju,artykul,32633954.html
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-stacje-sanitarne-przestaja-publikowac-dane-o-koronawirusie-michal-rogalski-komentuje-4759151
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-stacje-sanitarne-przestaja-publikowac-dane-o-koronawirusie-michal-rogalski-komentuje-4759151


- 2 -

Obawiam się również, że przyjęty właśnie „model raportowania” może przynieść 
nieoczekiwany – jak się domyślam – skutek w postaci dodatkowego obciążenia 
pracowników poszczególnych powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-
epidemiologicznych. Nie ulega wątpliwości, że informacja o liczbie zakażeń na terenie 
danego powiatu (województwa), będąca w posiadaniu właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 
września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.). Nieudostępnienie jej przez 
będący w jej posiadaniu podmiot na własnych stronach BIP, czego aktualnie będziemy 
świadkami, będzie implikowało (zwłaszcza wobec stwierdzanych niewielkich różnic 
pomiędzy danymi „lokalnymi” a „centralnymi”) obowiązek udostępnienia jej indywidualnie 
na każdy złożony w tej sprawie wniosek (art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy). W obecnych, 
znanych powszechnie warunkach funkcjonowania jednostek Inspekcji Sanitarnej, wydaje 
się to zbędnym, acz wymaganym przez prawo, ich obciążeniem.

Mając powyższe na względzie, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana 
Ministra o przedstawienie stanowiska odnośnie do zarysowanego problemu. Będę także 
wdzięczny za przedstawienie szczegółów dotyczących zapowiadanej „centralizacji” 
informowania o liczbie zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  

Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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