
telefon: +48 22 250 01 46 ul. Miodowa 15

adres email: kancelaria@mz.gov.pl 00-952 Warszawa

www.gov.pl/zdrowie

Sekretarz Stanu
Waldemar Kraska

DLJ.07.28.2022.RM
Warszawa, 02 stycznia 2023

Pan
prof. Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
W odpowiedzi na pytanie skierowane przy piśmie z dnia 27 czerwca 2022 r. znak 
V.7018.38.2022.ETP oraz z dnia 17 stycznia 2022 r. znak V.7018.38.2022.ETP, uprzejmie 
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (dalej zwana ustawą SIOZ) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555) Minister Zdrowia 
wydał Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (t.j. Dz.U. z 
2021 r. poz. 1837). Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 (dalej zwany Rejestrem) jest 
rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), ponieważ 
podmiotem prowadzącym ten Rejestr jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Jednocześnie, ze 
względu na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych w Rejestrze, niemożliwe jest ich 
powszechne udostępnienie. Kwestię udostępniania danych zgromadzonych w Rejestrze 
reguluje art. 19 ust. 7 oraz ust. 11 – 14 ww. Ustawy. Ww. ust. 7 dotyczy udostępniania 
danych w celu prowadzenia badań naukowych i do celów statystycznych. Ww. ustępy 11-
14 dotyczą udostępniania danych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jednostce podległej 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych 
ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia), Agencji Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi 
Higieny (Państwowemu Instytutowi Badawczemu).
Ponieważ ww. art. 19 ust. 7 nie reguluje trybu udostępnienia, zasadnym jest przyjęcie, że 
podstawą udostępnienia może być umowa cywilnoprawna między wnioskującym o dane a 
podmiotem prowadzącym rejestr.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy SIOZ, rejestry medyczne (a zatem również Rejestr) prowadzi 
się w celu: 

 monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
 monitorowania stanu zdrowia usługobiorców, 
 prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo 

programów polityki zdrowotnej,
 monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności 

kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych.
Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.
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(Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii covid-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych
z dnia 15 czerwca 2022 r. – Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2022 r. poz. 61, z późn. zm.). Zgodnie z ww. 
Zarządzeniem, Zespół, nie później niż do dnia 31 marca 2023 r, przedstawi raport z analizy 
sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz 
jej konsekwencji zdrowotnych zawierający:
1. wyniki analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 

pandemii COVID-19,
2. opis konsekwencji zdrowotnych powstałych w związku z pandemią COVID-19,
3. wnioski oraz propozycje zmian systemowych mających na celu wyjście z długu 

zdrowotnego.

Z wyrazami szacunku
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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