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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

I. AKTY PRAWNE

Przechowywanie dokumentacji medycznej zostało uregulowane w następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
4. Rozporządzenie 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.

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-
tacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu 
jej przetwarzania,

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

II. FORMA PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Do dnia 31 lipca 2014 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektro-
nicznej (art. 56 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia).

W dniu 01 sierpnia 2014 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające obowiązek prowadzenia dokumentacji me-
dycznej tylko w formie elektronicznej, tj.:
1. Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia: „Usługodawcy prowadzą elektroniczną do-

kumentację medyczną”,
2. Art. 24 ust. 1a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Dokumentację medyczną prowadzi 

się w postaci elektronicznej”.

III. WYMOGI DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej, musi być prowadzona w systemie teleinformatycznym 
zapewniającym:
1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą,
2. zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji,
3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nie-

uprawnionych,
4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokonywanych 

przez te osoby zmian (…),
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5. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będą-
cej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF,

6. eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji 
w innym systemie teleinformatycznym,

7. wydrukowanie dokumentacji (…).

Gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utwo-
rzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papiero-
wej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umiesz-
cza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.  
W przypadku wykonania takiego odwzorowania cyfrowego, dokumentacja jest wydawana na życzenie pa-
cjenta albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.
(§ 80 i § 81 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania).

IV. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – OKRES PRZECHOWYWANIA

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez 
okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Od powyższej reguły ustanowione zostały następujące wyjątki:
1. dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, musi być 

przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, muszą być przechowy-

wane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
1. skierowania na badania lub zlecenia lekarza należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
1. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia musi być przechowywana przez 

okres 22 lat.

Po upływie ww. okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną  
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

(art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek 
pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta.

(§ 75 ust. 1 i § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania).
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V. RODZAJE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. dokumentacja indywidualna – odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych:
- wewnętrzna – przeznaczona na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, np.: historia 
zdrowia i choroby, historia choroby, karta noworodka, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta in-
dywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta wizyty patronażowej, karta wywiadu środowiskowo-
-rodzinnego,

- zewnętrzna – przeznaczona na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnychudzielanych 
przez podmiot, np.: skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, skierowanie na badanie diagnostyczne lub 
konsultację, zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska, karta przebiegu ciąży, karta informacyjna z leczenia 
szpitalnego,

2. dokumentacja zbiorcza – odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystają-
cych ze świadczeń zdrowotnych np.

(§ 2 ust. 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania).

VI. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 
MEDYCZNEJ – PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził.

Dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń lub skierowań jest przechowywana przez podmiot, który zreali-
zował zlecone świadczenie zdrowotne.

Miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot.
(§ 72 ust. 1 i 2, § 74 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania).

W poprzednio obowiązującym brzmieniu przepisy powyższe mówiły o przechowywaniu dokumentacji „w za-
kładzie”, w którym dokumentacja została sporządzona lub który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne. 
Dokumentacja medyczna nie mogła być zatem przechowywana poza terenem takiego zakładu.

Obecnie użyte sformułowanie „przez podmiot”, oraz wskazanie, że miejsce przechowywania bieżącej doku-
mentacji wewnętrznej „określa podmiot” powoduje, że możliwe jest powierzenie przechowywania dokumen-
tacji innemu – wyspecjalizowanemu w tym – podmiotowi, czyli tzw. outsourcing.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że outsourcing jest możliwy w zasadzie jedynie na mocy Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, gdyż  
w pozostałych trzech rozporządzeniach mowa o przechowywaniu dokumentacji „w zakładzie” lub „w podmiocie”. 
Jednakże na mocy § 58 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju  
i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych 
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przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dopuszcza się archiwizację (zakończonej) dokumentacji 
przez inny podmiot, pod warunkiem zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostę-
pem osób nieupoważnionych.

VII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Zgodnie z § 73 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania „podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wyko-
rzystanie bez zbędnej zwłoki”.

Przepisy nie określają szczegółowych warunków, jakie czynią zadość bezpieczeństwu przechowywania do-
kumentacji.

Zdaniem Piotra Pochopień mogą to być dowolne środki, które zapewnią realizację tej normy. Jednak jak 
podaje w monografii Dokumentacja medyczna  (wyd. ABC 2012): „w sprawozdaniach ze swej działalności Ge-
neralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważa, iż w przypadku podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych podjęcie działań mających na celu właściwe zabezpieczenie danych jest o tyle istotne, że pod-
mioty te przetwarzają dane o stanie zdrowia, które na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych korzy-
stają ze wzmożonej ochrony. Jak stwierdza GIODO, w poddanych kontroli podmiotach sposób zabezpieczenia 
dokumentacji medycznej często nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych. Uchybienia w tym zakresie polegają m.in. na przechowywaniu dokumentacji zawierającej dane oso-
bowe, w tym dane o stanie zdrowia, na odkrytych regałach oraz w szafach niewyposażonych w zamki, a także 
w pomieszczeniach, do których dostęp mają osoby trzecie”.

VIII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI W RAZIE WYKREśLENIA PODMIOTU  
Z REJESTRU LUB ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA ZAWODU

W przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dalej: „re-
jestr”) miejsce przechowywania dokumentacji wskazuje ten podmiot, a w przypadku podmiotu leczniczego 
niebędącego przedsiębiorcą – podmiot tworzący.

W określonych ustawą przypadkach organ prowadzący rejestr wzywa podmiot wykreślony z rejestru do 
wskazania miejsca przechowywania dokumentacji w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upły-
wie wskazuje miejsce przechowywania dokumentacji.

Jeżeli natomiast zadania podmiotu wykreślonego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
przejmuje inny podmiot, podmiot ten przejmuje również dokumentację.

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki lekarskiej albo zawodu pielę-
gniarki albo położnej w ramach praktyki pielęgniarki, położnej, odpowiednio lekarz, pielęgniarka albo położna 
wydają dokumentację na wniosek uprawnionych podmiotów, za pokwitowaniem.

(§ 76 i § 77 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania)
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Zdaniem Piotra Pochopień (Dokumentacja…op.cit.) przepis dotyczący zaprzestania wykonywania zawo-
du przez lekarza, pielęgniarkę lub położną „jest niewątpliwie mocno niedoskonały z uwagi na to, iż niere-
alne jest odnalezienie i przekazanie całej dokumentacji pacjentom lub upoważnionym przez nich osobom,  
a należy pamiętać, że zaprzestanie wykonywania zawodu może być również spowodowane śmier-
cią lekarza, pielęgniarki lub położnej, która prowadziła dokumentację medyczną. Wydaje się, że natu-
ralnym miejscem, do którego powinna być w takich sytuacjach przekazana dokumentacja medycz-
na, jest właściwa miejscowo okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Należy 
zatem oczekiwać od ustawodawcy wprowadzenia rozwiązania takiej sytuacji i jej uregulowania np. w ustawie  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

IX. PODSTAWOWE RODZAJE ODPOWIEDZIALNOśCI ZWIĄZANEJ  
Z NIEPRAWIDŁOWYM PRZECHOWYWANIEM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

IX. I. PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 
mu świadczeń zdrowotnych. 

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz  
w przepisach odrębnych.

W celu realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony  
w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

(art. 23 i 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

IX. II. ODPOWIEDZIALNOśĆ CYWILNA

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawinione naruszenie praw pa-
cjenta, może zrodzić odpowiedzialność cywilną z art. 448 Kodeksu cywilnego. Sąd może w takim przypadku 
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę. Przepisu powyższego nie stosuje się jednak do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do dostępu do 
dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. 

Jednakże, jeżeli na skutek niewłaściwego przechowywania dokumentacji doszłoby do zagrożenia lub naruszenia 
dóbr osobistych pacjenta, takich jak np. jego zdrowie czy cześć, zastosowanie znajdzie art. 24 Kodeksu cywilnego. 
Na jego mocy osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego dzia-
łania. W razie dokonanego naruszenia może ona także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści  
i w odpowiedniej formie. Jak zostało wyżej wyjaśnione, pacjentowi – zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Ustawy  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – nie może zostać zasądzona odpowiednia suma tytułem za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Może on jednak żądać zapłaty odpowiedniej sumy pie-
niężnej na wskazany cel społeczny.
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Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany 
może żądać jej naprawienia.

PRZEPISY:

1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Art. 4. 
1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę 

tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie 

małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowe-
go, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 
Kodeksu cywilnego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
1. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świad-

czeń zdrowotnych;
3. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
4. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

2. Kodeks cywilny:

Art. 24. 
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, 
chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby 
złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie 
może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany 
cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może 
żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności  
w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

IX. III. ODPOWIEDZIALNOśĆ KARNA
IX.III.I. KODEKS KARNY (k.k.)

Dokumentacja medyczna stanowi dokument w rozumieniu k.k. 

W kontekście przechowywania dokumentacji medycznej znaczenie może mieć art. 276 k.k., stanowiący, iż ten, kto 
niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporzą-
dzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Zdaniem Andrzeja Marka (Komentarz do art.276 Kodeksu karnego, LEX 2010): „Przez zniszczenie należy rozumieć 
umyślne unicestwienie dokumentu, natomiast uszkodzeniem jest naruszenie powłoki materialnej dokumentu lub 
naruszenie zawartej  w nim treści (np. wykreślenie istotnych fragmentów). Z kolei ukryciem będzie czasowe unie-
możliwienie korzystania z dokumentu przez osobę uprawnioną (bez naruszenia jego substancji), usunięciem zaś  
– zabranie dokumentu z miejsca lub zbioru, w którym dokument powinien się znajdować (np. usunięcie doku-
mentu z archiwum, z akt sprawy karnej itp.)”. 

Ponadto, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2000 r. (V KKN 208/00) uznał, że zaprzeczenie posia-
dania cudzego dokumentu i przetrzymywanie oraz niewydanie go, mimo żądania osoby uprawnionej, stanowi 
ukrywanie dokumentu.

Opisane wyżej przestępstwo jest przestępstwem umyślnym. 

Warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest brak prawa do wyłącznego rozporządzania dokumentem.
Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna może się odnosić wyłącznie do osób fizycznych (zarówno na 
podstawie kodeksu karnego, jak i ustawy o ochronie danych osobowych).

PRZEPISY:

1. Kodeks karny:

Art. 115 
§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane okre-
ślone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub 
okoliczności mającej znaczenie prawne.

Art. 276. 
Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie 
rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

IX.III.II. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (u.o.d.o.)

Omawiana ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, za które uważa się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zgodnie  
z u.o.d.o. przez przetwarzanie danych – rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobo-
wych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwa-
nie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Co prawda u.o.d.o. traktuje o przetwarzaniu (w tym przechowywaniu) danych osobowych, nie zaś do-
kumentów, jednakże należy pamiętać, że dokumentacja medyczna dane osobowe zawiera. Nie-
właściwe jej przechowywanie może prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej określonej  
w u.o.d.o.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 u.o.d.o. „kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych 
osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
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Przestępstwo powyższe może być popełnione jedynie przez administrującego zbiorem danych osobowych 
lub osobę obowiązaną do ochrony danych osobowych.

Według Janusza Barty (Komentarz do art.51 ustawy o ochronie danych osobowych, LEX, 2011) „można uznać, że 
osobą, do której odnosi się komentowany przepis, jest albo administrator danych (w sytuacjach gdy status ten 
przysługuje osobie fizycznej), albo (w pozostałych sytuacjach) osoba fizyczna kierująca daną jednostką organi-
zacyjną. Ściślej rzecz ujmując, administratorem danych jest tu “osoba, która ze względu na zajmowane stanowisko 
lub powierzone jej obowiązki jest upoważniona do decydowania o celach i środkach przetwarzania danych” (tak  
A. Adamski, Prawo karne..., s. 171). W istocie chodzi o te osoby fizyczne, które z racji obowiązujących przepisów 
lub statutu danej jednostki organizacyjnej mają kompetencje decyzyjne w omawianej sferze, natomiast nie  
o osoby, które uzyskały takie uprawnienia w inny sposób, np. na podstawie polecenia służbowego pracodaw-
cy. Dodajmy, że odpowiedzialność ta obejmować może także inne osoby, w przypadku gdy współdziałają one 
w dokonaniu tego przestępstwa. (…) Użyte w art. 51 u.o.d.o. określenie “osoba obowiązana do ochrony danych 
osobowych” obejmuje wszystkie osoby fizyczne przetwarzające dane osobowe na podstawie upoważnie-
nia administratora danych osobowych (art. 37 u.o.d.o.), względnie zawartej z nim umowy (art. 31 u.o.d.o.), o ile 
zostały one zobowiązane do ochrony takich danych”.

Omawiany przepis dotyczy przestępstwa o charakterze umyślnym. Natomiast, zgodnie z art. 51 ust. 2 u.o.d.o. 
jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku.

Zarówno “udostępnienie”, jak i “umożliwienie dostępu” może nastąpić w postaci działania oraz zaniechania.

Należy mieć na uwadze, że za osoby nieupoważnione uznać trzeba także pracowników administratora danych, 
jeżeli nie zostali oni uprawnieni do dostępu do zbioru danych

W świetle art. 52 u.o.d.o. „kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia 
ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Ochrona z art. 52 u.o.d.o. skierowana jest na niezakłócone przechowywanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 u.o.d.o. administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i orga-
nizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem oso-
bom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgodnie z art. 52 u.o.d.o. do popełnienia przestępstwa wystarczy samo niedopełnienie obowiązku ochrony 
danych osobowych, choćby dane te nie zostały np. zabrane lub uszkodzone. 
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PRZEPISY:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych:

Art. 2. 
1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, 

których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:

1. w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych,
2. w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.

(…).
Art. 6 
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub po-

średnio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych 
czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społecz-
ne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmier-
nych kosztów, czasu lub działań.

Art. 7. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 

takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,  
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

4. administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o któ-
rych mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

Art. 36. 
1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w 
szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.
(…)

Art. 51. 
1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je 

lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.
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Art. 52. 
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

IX.IV. ODPOWIEDZIALNOśĆ ADMINISTRACYJNA ZWIĄZANA Z UPRAWNIENIAMI KONTROLNYMI 
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO)

Zgodnie z art. 12 u.o.d.o. do zadań GIODO należy m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych  
z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg 
w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu wykonania ww. zadań GIODO, jego zastępca lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura, zwani 
“inspektorami”, mają prawo:
1. wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do 

pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane 
są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych  
w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,

2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbęd-
nym do ustalenia stanu faktycznego,

3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kon-
troli oraz sporządzania ich kopii,

4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwa-
rzania danych,

5. zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Jeżeli na podstawie wyników takiej kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie danych oso-
bowych, występuje do GIODO o zastosowanie środków opisanych poniżej.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych GIODO z urzędu lub na wniosek osoby zain-
teresowanej w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, np. poprzez 
usunięcie uchybień czy zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe.

Ponadto, na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 
innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poin-
formowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

PRZEPISY:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych:

Art. 12. 
Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie 

danych osobowych,
(…)
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Art. 14.  
W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 2, Generalny Inspektor, zastępca Generalnego  
Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura, zwani dalej “inspektorami”, mają prawo:
1. wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do 

pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane 
są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych  
w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,

2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbęd-
nym do ustalenia stanu faktycznego,

3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kon-
troli oraz sporządzania ich kopii,

4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwa-
rzania danych,

5. zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Art. 17. 
1. Jeżeli na podstawie wyników kontroli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, 

występuje do Generalnego Inspektora o zastosowanie środków, o których mowa w art. 18.
2. Na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego 

przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinfor-
mowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Art. 18. 
1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na 

wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodne-
go z prawem, a w szczególności:
1. usunięcie uchybień,
2. uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
3. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
4. wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
5. zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
6. usunięcie danych osobowych.

(…)

IX.V. ODPOWIEDZIALNOśĆ PRACOWNICZA

Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy (k.p.) w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obo-
wiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. 
Jednakże, wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach k.p.

Jeśli zatem przyjmiemy, że zakres obowiązków pracownika obejmuje czynności związane z przechowywaniem 
czy archiwizowaniem dokumentacji medycznej, to w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu 
przez niego ww. obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody będzie 
wyłącznie pracodawca. 
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Zakres odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy, który naprawił wyrządzoną przez niego szkodę 
osobie trzeciej, zależy m.in. od stopnia winy pracownika. W przypadku winy nieumyślnej pracownik odpowia-
da w granicach z art. 119 k.p. (odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może 
ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządze-
nia szkody). W razie umyślności – pracownik jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości (art. 
122 k.p.).

PRZEPISY:

1. Kodeks pracy:

Art. 120. 
§ 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody 
osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzial-
ność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.

Art. 119. 
Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzy-
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 122. 
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

IX.VI. ODPOWIEDZIALNOśĆ ZWIĄZANA Z UPRAWNIENIAMI NADZORCZYMI MINISTRA ZDROWIA

Zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (u.d.l.) minister 
właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgod-
ności z prawem. 

Uprawnienia pokontrolne ministra właściwego do spraw zdrowia są w zasadzie symboliczne. Zgodnie 
bowiem z art. 122 ust. 5 u.d.l. na podstawie ustaleń kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może 
jedynie przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

PRZEPISY:

1. Ustawa o działalności leczniczej:

Art. 118. 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod 

względem:
1. zgodności z prawem;
2. medycznym.
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2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony  
w szczególności do:
1. wizytacji pomieszczeń;
2. obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób nienaruszający 

praw pacjenta;
3. oceny uzyskanej dokumentacji medycznej;
4. oceny informacji i dokumentacji innej niż dokumentacja medyczna;
5. oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie dostępności i jakości 

udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6. oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym w zakresie niewymienionym w pkt 

5;
7. oceny gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do czyn-
ności wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 i 5.

4. Czynności wymienione w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą 
zawód medyczny.

Art. 119. 
1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa  

w art. 118:
1. wojewodom;
2. konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach  

w ochronie zdrowia;
3. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie jedno-
razowej kontroli, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2:
1. organom samorządów zawodów medycznych;
2. medycznym towarzystwom naukowym;
3. uczelniom medycznym;
4. instytutom badawczym;
5. specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny.

3. Kontrola zlecana podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1-4, przeprowadzana jest przez 
osoby wykonujące zawód medyczny. Do kontroli zlecanej wojewodzie stosuje się art. 111 ust. 5.

4. Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia określone w art. 118 ust. 
2 pkt 1-3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności określenie terminu przeprowadzenia kontroli 
oraz wysokości wynagrodzenia za jej przeprowadzenie.

Art. 122.
5. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzący albo minister właściwy do spraw zdrowia mogą przed-

stawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzo-
nych nieprawidłowości.


