
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY 

PRACOWNIKÓW FIZJOTERAPII 

ul. Prószkowska 76 bud. 9, p.6, 45-758 Opole tel.605 077 005 
NIP:727-24-24-077 

www.ozzpf.pl 
dtdybek@gmail.com 

 

         Opole, dnia 14 maja 2019 r 

 

 

Dyrekcja 

Szpital Wojewódzki im. 

Jana Pawła II 

Wniosek  

o udzielenie informacji publicznej 

 

Na podstawie USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1881.): 

Art. 28. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego 

informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności 

informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. 

Informuję także że na podstawie zapisów USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.): 

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w 

rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej 

ustawie.  

Ponadto zgodnie z: 

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji 

publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”  

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania 

interesu prawnego lub faktycznego. 

Należy także zaznaczyć że: 

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim 

zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego; 

2) wglądu do dokumentów urzędowych; 

W związku z powyższym w trybie WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

PUBLICZNEJ działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zwracamy się jako 
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Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii  z uprzejmą prośbą o przesłanie 

w terminie przewidzianym prawem na adres e-mail: dtdybek@gmail.com, informacji i 

skanów następującej dokumentacji w zakresie: 

1. jaką kwoty pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia otrzymała Szpital w związku z 

wzrostem wyceny świadczeń zdrowotnych; 

2. w jaki sposób ta kwota została rozdysponowana w budżecie szpitala na rok 2019 r.; 

3. jaka część z tej kwoty została przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla 

fizjoterapeutów.  

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych pracodawca zobowiązany jest 

do udzielania związkom zawodowym – na ich żądanie – informacji niezbędnych do 

prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących: warunków 

pracy i zasad wynagradzania oraz działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy 

związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian.  

 W dniu 8 maja br. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wskazał, iż  „Dyrektorzy 

szpitali dostali dodatkowe 680 mln zł z powodu wzrostu wyceny świadczeń i te pieniądze 

mogą przeznaczyć na podwyżki dla tych grup zawodowych, które jeszcze ich nie dostały, 

czyli dla fizjoterapeutów“.  

 Nadto wskazać należy, iż wszystkie informacje o które się zwracamy, są w dyspozycji 

Szpitala i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione bez 

konieczności przetwarzania czy dokonywania analiz.  

 Mając na uwadze, iż żądane informacje są niezbędne do prowadzenia działalności 

zawodowej w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, a w 

szczególności w odniesieniu do ich interesów materialnych i moralnych, ponadto mieszczą się 

w katalogu informacji o uzyskanie których zawiązek zawodowy może wystąpić, niniejszy 

wniosek jest konieczny i uzasadniony. 

z wyrazami szacunku  


