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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem 

z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej 

utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, każdy ma prawo dostępu do dotyczących 

go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może 

nastąpić, zgodnie z jej art. 31 ust.3, wyłącznie na podstawie ustawy.

Kwestia dostępu do dokumentacji medycznej uregulowana jest obecnie w ustawie 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

2012, poz. 159 ze zm.). Artykuł 26 ust. 1 tejże stanowi, że „podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta".

W świetle przytoczonej regulacji ustawowej, wątpliwości Rzecznika Praw 

Obywatelskich wzbudził przepis rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej



w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 222, poz. 1765). Paragraf 58 przewiduje, że 

„dokumentacja [...] jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub 

osoby przez niego upoważnionej”.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich powołany przepis rozporządzenia 

pozostaje w sprzeczności z przytoczonymi wyżej przepisami Konstytucji RP 

i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podkreślić bowiem należy, 

iż rzeczona ustawa, statuując prawo dostępu do dokumentacji medycznej jako jedno 

z fundamentalnych praw pacjenta, nie przewiduje ograniczeń w dostępie ze względu 

na wymóg uzyskania zgody placówki medycznej.

Potwierdzeniem słuszności powyżej przedstawionego poglądu jest 

okoliczność, iż analogiczne do omawianego rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej 

w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych (Dz.U. Nr 125, poz. 712), nie przewiduje w przepisach dotyczących 

udostępniania dokumentacji medycznej warunku uzyskania zgody placówki 

medycznej. Stanowi bowiem w § 61, iż „dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, 

jego przedstawicielowi ustawowemu oraz podmiotom i organom uprawnionym na 

podstawie art. 26 i 27 ustawy [o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - 

przyp. własny], bez zbędnej zwłoki, w sposób zapewniający zachowanie poufności 

i ochrony danych osobowych”.
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Podobnie § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 

r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.) - odnoszący się do dokumentacji 

medycznej prowadzonej w „cywilnych” placówkach opieki zdrowotnej - nie 

przewiduje instytucji „wyrażania zgody” na udostępnienie dokumentacji stanowiąc 

wprost, iż jest ona udostępniana „podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej 

zwłoki”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001, Nr 14, poz. 

147 ze zm.), proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego 

zagadnienia.
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