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 WZF.505.1.2016.TO

uprzejmie informuję, że w trakcie spotkania, które miało miejsce w siedzibie 

Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie z prośbą 

o pomoc zwrócił się do mnie żołnierz służby kontraktowej kpr. Daniel Dorlet. 

Do 30 czerwca 2016 r. pełnił on służbę w 21 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej 

w Jarosławiu. 

W sierpniu 2015 r. zdiagnozowano u żołnierza chorobę afektywną dwubiegunową. 

W styczniu 2016 roku rozpoczął on leczenie szpitalne. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami poinformował on swojego bezpośredniego przełożonego o tym fakcie. W trakcie 

rozmowy telefonicznej przełożony domagał się podania pełnej nazwy szpitala i adresu. 

Po wskazaniu żądanych informacji żona żołnierza zaczęła otrzymywać 

od  współpracowników męża, ich rodzin oraz znajomych telefony z pytaniami o jego stan 

zdrowia psychicznego. Pytano czy został odwieziony do szpitala psychiatrycznego 

w kaftanie bezpieczeństwa czy dotarł do niego sam.  Po pewnym czasie żołnierz dowiedział 

się, że informacja o jego leczeniu została upubliczniona w rozkazach dziennych: Dowódcy 

21daplot nr 6 z dnia 12 stycznia 2016 r. oraz Dowódcy 2 bplot nr 6 z dnia 12 czerwca 

i przekazana wszystkim żołnierzom pododdziału w którym służył. W rezultacie jego 

dotychczasowe życie legło w gruzach. Pomimo planów związanych z dalszą służbą, 

podjęciem perspektywą podjęcia pracy przez żonę w Jarosławiu zostali oni zmuszeni 

do powrotu do rodzinnego miasta. Aktualnie żołnierz otrzymał status bezrobotnego. 

Na utrzymaniu ma trójkę dzieci. Żona przebywa na urlopie macierzyńskim.  

Warszawa, 

Pan
Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej
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W dniu 19 lipca 2016 r. przeprowadzona została wizytacja 21 dywizjonu artylerii 

przeciwlotniczej w Jarosławiu. Analiza rozkazów dziennych ze stycznia 2016 r. wskazuje, 

że w jednostce istnieje praktyka wskazywania nazw zakładów leczniczych, 

w których przebywali na leczeniu szpitalnym żołnierze. Wpisywane są one na podstawie 

zaświadczeń lekarskich oraz na podstawie informacji uzyskanych od żołnierzy 

telefonicznie. Zawarta jest tam także informacja od kiedy żołnierz przebywa na leczeniu. 

Przepisy Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych nie nakazują wprost konieczności 

zamieszczania takich informacji. Wzór rozkazu dziennego przewiduje zamieszczenie tam 

(w zakresie spraw personalnych) pkt 4 ppkt 5 - skierowań do zakładów leczniczych, 

pkt 4 ppkt 13 - inne zmiany mające znaczenie dla przebiegu służby żołnierza oraz 

pkt 9 – inne sprawy. Informacja o leczeniu żołnierza wpisywana jest w pkt 9.

Ewidencję zwolnień lekarskich żołnierzy zawodowych prowadzi dowódca jednostki 

wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową na stanowisku służbowym 

albo wykonuje zadania służbowe w ramach rezerwy kadrowej lub dyspozycji. Z informacji 

Departamentu Kadr MON (z dnia 20.05.2014 DK/III/6186/14) wynika, że zwolnienie 

lekarskie po wpłynięciu do jednostki wojskowej1, należy ująć w rozkazie dziennym 

dowódcy jednostki wojskowej. Wpis do rozkazu dziennego powinien zawierać następujące 

dane:

1. stopień imię i nazwisko żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim,

2. PESEL żołnierza,

3. okres przebywania żołnierza na zwolnieniu lekarskim,

4. w razie wystawienia:

a) zaświadczenia lekarskiego – datę wystawienia, serię i jego numer,

b) zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku – datę jego 

wystawienia oraz podmiot wystawiający,

c) zaświadczenia jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi – datę jego 

wystawienia oraz podmiot wystawiający,

d) decyzji – organ wydający decyzję, datę wydania oraz numer decyzji,

1 Art. 60d ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przewiduje obowiązek dostarczenia dowódcy 
jednostki wojskowej w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia. 
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e) oświadczenia żołnierza zawodowego – datę złożenia oświadczenia.

5. wysokość uposażenia przysługującego żołnierzowi zawodowemu w okresie 

zwolnienia lekarskiego (tj. 100% lub 80% uposażenia),

6. dane żołnierza zawodowego zastępującego żołnierza zawodowego przebywającego 

na zwolnieniu lekarskim – w przypadku powierzenia zastępstwa konkretnemu 

żołnierzowi. 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.), żołnierzy zawodowych obejmuje się 

ewidencją wojskową. W ewidencji ujmuje się dane osobowe żołnierza zawodowego oraz 

dane dotyczące przebiegu czynnej służby wojskowej, stanu zdrowia, wykształcenia, 

kwalifikacji, stanu cywilnego i rodzinnego, wyróżnień, a także orzeczeń wydanych 

w stosunku do żołnierza w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym 

oraz odpowiedzialności zawodowej. Ewidencja prowadzona jest w formie teczki akt 

personalnych i karty ewidencyjnej oraz może być prowadzona w formie elektronicznej. 

Przetwarzanie powyższych danych osobowych, zgromadzonych w ewidencji wojskowej 

może odbywać się bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą te dane. 

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres przebywania żołnierza na zwolnieniu 

lekarskim wraz ze wskazaniem jednostki leczniczej trafia do dowódcy jednostki wojskowej 

na podstawie przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 60c i art. 

60d). Wyszczególnienie w rozkazie dziennym treści zaświadczenia lekarskiego, w tym 

w szczególności nazwy placówki specjalistycznej, w której leczony jest żołnierz wydaje się 

wątpliwe z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a w szczególności przesłanek dopuszczających 

przetwarzanie tzw. danych wrażliwych, do których zalicza się m.in. dane ujawniające stan 

zdrowia. Upublicznienie w rozkazie dziennym informacji o szpitalu, w którym leczony był 

żołnierz pozwala pośrednio na zidentyfikowanie schorzenia bądź grupy schorzeń, na które 

żołnierz jest leczony. Faktycznie powoduje zaś, że informacje wrażliwe otrzymują osoby 

nieuprawnione. 

Charakter prawny przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

zobowiązujących przełożonych do ochrony zdrowia i życia swoich podwładnych 
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(art. 70 ust. 1) uprawnia dowódcę do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia żołnierza 

(art. 48 ust. 2). Specyfika służby wojskowej wymaga od żołnierzy zdolności fizycznej 

i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej (art. 2). Brak wiedzy, 

co do aktualnego stanu zdrowia żołnierza może mieć przełożenie na jakość wykonywanych 

przez niego czynności służbowych, ale także na bezpieczeństwo innych żołnierzy oraz osób 

postronnych. Dowódca jednostki ma obowiązek skierowania żołnierza z urzędu 

do wojskowej komisji lekarskiej, jeżeli w jego stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie 

uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie zadań służbowych (art. 5 ust. 3 pkt 2). 

Należy jednak wskazać, że pośrednie ujawnienie bądź upublicznienie informacji o stanie 

zdrowia (tzw. danych wrażliwych) żołnierza może narazić go i jego bliskich na trudne 

do przewidzenia problemy. Stwarza ponadto możliwość nadużyć czy dyskryminacji 

ze względu na stan zdrowia. Wydaje się zatem, że zakres tej wiedzy powinien być 

podmiotowo ograniczony do osób przetwarzających taką dokumentację dla celów 

kadrowych. Obowiązująca nadal dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. L 281 

z 23.11.1995, s. 31) w art. 8 ust. 2 lit. b wskazuje, że zakaz przetwarzania danych 

osobowych w zakresie stanu zdrowia nie dotyczy przetwarzania danych koniecznych 

do wypełniania obowiązków i szczególnych uprawnień administratora danych w dziedzinie 

prawa pracy, o ile jest to dozwolone przez prawo krajowe przewidujące odpowiednie środki 

zabezpieczające. Pragmatyka służbowa żołnierzy zawodowych zdaje się zawierać 

przytoczone wcześniej przepisy transponujące regulacje dyrektywy. Również w ustawie 

o ochronie danych osobowych w art. 27 ust. 2 pkt 2 dopuszcza się przetwarzanie danych 

wrażliwych, ale pod warunkiem, że przepis szczególny innej ustawy zezwala 

na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i jednocześnie 

stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Należy dodatkowo zauważyć, iż w sprawie Bodil 

Lindqvist (z 6 listopada 2003 r. C-101/01pkt 51,) Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej stwierdził, że informacja, iż dana osoba doznała urazu stopy i przebywała 

na zwolnieniu lekarskim w niepełnym wymiarze, stanowi dane osobowe dotyczące stanu 

zdrowia w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46 (objęta zakazem przetwarzania). 

Również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1), które co prawda zacznie być 

stosowane dopiero w 2018 r., ale które będzie obowiązywało bezpośrednio, wyraźnie 

stanowi, że jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania tzw. danych wrażliwych musi 

być - przy dopuszczalności określonej prawem krajowym - odpowiednie zabezpieczenie 

praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (zob. art. 9 ust. 2 lit. b).  

Prawo do prywatności jest także chronione na gruncie art. 8 Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz), a jedyne dopuszczalnej odstępstwa 

określa art. 8 ust. 2 EKPCz. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, 

że ochrona danych osobowych, w szczególności medycznych, ma istotne znaczenie dla 

korzystania z prawa do prywatności oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 

Poufność tych danych stanowi realizację ochrony życia prywatnego, a prawo wewnętrzne 

musi zawierać gwarancje pozwalające na zapobieżenie ujawnianiu danych dotyczących 

zdrowia poszczególnych osób (zob. np. sprawa Z. przeciwko Finlandii, skarga nr 22009/93).   

Innymi słowy sformułowana przez Departament Kadr MON (z dnia 20.05.2014 

DK/III/6186/14) informacja nakazująca dowódcom jednostek wojskowych ujawnianie 

w rozkazach dziennych nazwy podmiotu (np. szpitala psychiatrycznego) wystawiającego 

zaświadczenie lekarskie może pośrednio naruszać wyrażony w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zakaz 

przetwarzania danych o stanie zdrowia żołnierza. 

W świetle powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r.

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) zwracam się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o spowodowanie zbadania oraz odniesienie się 

do przedstawionego problemu.

Do wiadomości : 

1. Pani dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
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