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Warszawa, 2022-01-28

WPE.053.1.2022

Pani
Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

Szanowna Pani Rzecznik,

W odpowiedzi na pisma z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie prośby o przekazanie przez Centrum e-
Zdrowia (CeZ) informacji, które pozwolą udzielić odpowiedzi na pytania nadesłane do OIL, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższego.

Pytanie nr 1: 
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych personalnych, a szczególnie tych objętych tajemnicą 
lekarską po ich przesłaniu do systemu P1?
Odpowiedź CeZ:
Zgodnie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej 
jako: ustawa) administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej (SIM) jest 
Minister Zdrowia. To administrator danych jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych i 
uniemożliwienie dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.

Pytanie nr 2: 
Komu, czyli jakim podmiotom system P1 będzie te dane przekazywał/udostępniał i czy po ich 
przekazaniu/udostępnieniu lekarz będzie informowany komu i jakie dane zostały przekazane?
Odpowiedź CeZ:
W pierwszej kolejności trzeba dookreślić, o jakie dane chodzi w pytaniu, czy dotyczy ono danych 
osobowych pracowników medycznych, np. lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych czy danych 
osobowych wszystkich pacjentów, których dane są przetwarzane w SIM. W kontekście wspomnianego 
przez Panią systemu P1, tj. platformy informatycznej obsługującej SIM, obowiązuje zasada, wynikająca z 
art. 12 ust. 2 ustawy, że dostęp do danych przetwarzanych w SIM jest uzależniony od uprawnień 
posiadanych, na podstawie ustawy lub przepisów dotyczących danych osobowych oraz jednostkowych 
danych medycznych określonych w art. 4 ust. 3, przez użytkownika systemu. A zatem to pozytywne 
przepisy na poziomie ustawy określają komu przysługuje prawo dostępu do danych przetwarzanych w SIM. 
Brak regulacji prawnej w odniesieniu do jakiegokolwiek podmiotu powoduje, że ten podmiot nie ma 
takiego prawa. 

Jednym z najszerszych dostępów do danych przetwarzanych w SIM jest dostęp w ramach procesu wymiany 
dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Zgodnie bowiem z  
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art. 11 ust. 3 ustawy: „Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w 
systemie informacji w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub 
jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji 
medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są 
udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jak widać, dostęp do danych jest ograniczony do usługodawców (czyli głównie podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą) i tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości 
leczenia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, aby mógł rozliczyć świadczenia opieki zdrowotnej, które 
finansuje. 

W myśl natomiast z art. 11 ust. 9 ustawy jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępnia dane o receptach, w tym o 
realizacji recept transgranicznych, skierowaniach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz o informacjach, o których mowa w art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

1) Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia;

2) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu realizacji zadań określonych w art. 31n pkt 1-
3d, 4a i 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Tutaj podobnie, przepis ustawy określił zarówno zakres udostępnionych danych, następnie podmiot, 
któremu te dane udostępniono, jak również  cel udostępnienia danych. 

Powyżej wymieniono jedynie przykłady sytuacji, w których dane przetwarzane w SIM są udostępniane 
innym podmiotom. Kompletna regulacja znajduje się w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, w szczególności istotne są art. 4, 7, 7a, 7b, 9a, 10, 11, 12, 34 i 35 tej ustawy. 

 W zakresie udostępniania natomiast danych pracowników medycznych z Centralnego Wykazu 
Pracowników Medycznych to warto podkreślić, że zgodnie art. 17 ust. 4a i 4b ustawy: 

„4a. Administrator danych udostępnia dane zawarte w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

4b. Administrator danych udostępnia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 7 i 9, Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych w celu identyfikacji i uwierzytelnienia pracowników medycznych i osób, o 
których mowa w art. 31b ust. 1, otrzymujących certyfikat, o którym mowa w art. 68b ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 432). 
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Tutaj też mamy do czynienia z identyczną konstrukcją, że administrator danych udostępnia określony 
w przepisach zakres danych wymienionemu podmiotowi w celu opisanym ustawą. Dane te nie są więc 
dostępne dla innych podmiotów, którym to prawo nie zostało przyznane przepisami ustawy.  

                       Z poważaniem,

z up. Dyrektora Centrum e-Zdrowia 

Błędowska Marta

Kierownik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/
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