
Dane osobowe pacjenta 
po jego śmierci

tomasz.radziszewski@leximum.one



• tomasz.radziszewski@leximum.one

Osnowa rozważań (1)

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.

Dz.U. 2019.1127, z późn. zm.) – zwana dalej upp;

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.

z 2018.1878, z późn. zm.) zwana dalej uozp;

3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.

Dz.U. z 2019.408, z późn. zm.) zwana dalej ustawą o SIM;

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów,

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.

z 2015.2069) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentacji;

5. Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 11 października;

[dostęp:09.01.2020r.]:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12326010/12634197/12634198/dokument422342.pdf
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Podstawa funkcjonowania tajemnicy pacjenta  (1)

1. O informacjach i tajemnicy na gruncie upp:
Art. 13.
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny,
w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych
w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
Art. 14.1
W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są
obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze
stanem zdrowia pacjenta.
Art. 14.3
Osoby wykonujące zawód medyczny, (…), są związane tajemnica ̨ również po śmierci
pacjenta...
Art. 24.3
Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 (przyp. aut.: osoby wykonujące czynności pomocnicze
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, czynności związane z utrzymaniem systemu
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, zapewnieniem
bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upow.) są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te
są związane tajemnica ̨ także po śmierci pacjenta.
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Podstawa funkcjonowania tajemnicy pacjenta  (2)

1. O informacjach i tajemnicy na gruncie upp (cd.):

Art. 24.6
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacja ̨
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3
rozporządzenia 2016/679, jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych
z pacjentem uzyskanych w związku z realizacja ̨ tej umowy. Podmiot ten jest związany
tajemnica ̨ także po śmierci pacjenta.
Art. 26.1
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczna ̨ pacjentowi
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Art. 26.3b
Osoby, o których mowa w ust. 3a (przygotowywane do wykonywania zawodu medycznego,
kształcone, a wykonujące już zawód medyczny) są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
Art. 26.4
Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi
badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych
danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
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Podstawa funkcjonowania tajemnicy pacjenta  (3)

2. O informacjach i tajemnicy na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
(uozp):

Art. 50. 1. 
Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w
tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych
czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego
rozdziału.
Art. 52. 1.
Nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie do
przepisów niniejszego rozdziału, jako świadków na okoliczność wypowiedzi osoby, wobec
której podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do popełnienia przez nią czynu
zabronionego pod groźbą kary.
2. Zakaz określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarzy wykonujących czynności
biegłego.
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (1)

1. Upoważnienia informacyjne na gruncie upp:
Art. 9.3 (realizacja prawa pacjenta do informacji)
Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel maja ̨ prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.
Art. 14.2.3
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

2. Upoważnienia informacyjne na gruncie rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentacji:

§8. 1. W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:
1) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i
udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z ta ̨ osoba ̨;
2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem
imienia i nazwiska osoby upoważnionej;
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (2)

1. Uprawnienia osób najbliższych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 2 upp) na gruncie upp:
Art. 14.3
Osoby wykonujące zawód medyczny, (…) są związane tajemnica ̨ również ̇ po śmierci pacjenta,
chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Osoba bliska wyrażająca zgodę
na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia…
Art. 14.4
4. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy
sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 6 i
7. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
5. Przed wyrażeniem sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, pacjent ma prawo do uzyskania
informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (3)

1. Uprawnienia osób najbliższych na gruncie upp:
Art. 14.6
W przypadku sporu miedzy osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej
ujawnienia, zgodę ̨ na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd (sąd ostatniego miejsca zwykłego
pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd
miejsca, w którym znajduje się̨majątek spadkowy lub jego cześć – przyp. aut.) w postepowaniu
nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.
Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku
uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub
sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osoba ̨ bliska ̨. Sąd, wyrażając zgodę̨ na ujawnienie
tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia…
Art. 14.7
W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, o której mowa w ust.
4, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, w postepowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę̨
na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci
pacjenta;
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (4)

1. Uprawnienia osób najbliższych na gruncie upp:
Art. 26.2
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez
pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem
ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że
udostepnieniu sprzeciwi się ̨ inna osoba bliska lub sprzeciwił się ̨ temu pacjent za życia, z
zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.
Art. 26.2a
W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę
na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, w postepowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej
lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić́
z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca
o udostepnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się ̨ jej udostepnieniu jest osoba ̨ bliska ̨.
Art.26.2b
W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostepnieniu dokumentacji medycznej, o
którym mowa w ust. 2, sąd (sąd spadkowy – przyp. aut.), w postępowaniu nieprocesowym na
wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę̨ na udostepnienie dokumentacji medycznej i
określić zakres jej udostepnienia, jeżeli jest to niezbędne:
1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (5)

1. Dokumentowanie upoważnień informacyjnych na gruncie ustawy o SIM:
Art. 7a. 1.
Internetowe Konto Pacjenta, zwane dalej „IKP”, umożliwia usługobiorcy lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, w szczególności:

3) składanie oświadczeń o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej, o
którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128 i 1590), lub o wyrażeniu zgody na udostepnienie
danych, o której mowa w art. 35 ust. 1a, lub o ich wycofaniu;
4) składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9
ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub o jej
wycofaniu;
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Elementy składowe 
autonomii informacyjnej pacjenta (6)

1. Dokumentowanie upoważnień informacyjnych na gruncie ustawy o SIM:

De lege ferenda:

1. Wprowadzenie regulacji umożliwiających umieszczenie w IKP sprzeciwu, o którym mowa

w art. 14 ust. 4 upp;

2. Wprowadzenie regulacji zapewnianiających jednolity zakresu danych identyfikujących

osoby upoważniane do dostępu do informacji i dokumentacji medycznej;

3. Wprowadzenie regulacji pozwalających na decydowanie przez pacjenta o wyjątkach dot.

upoważnienia informacyjnego w zakresie informacji/dokumentacji dot. określonych

świadczeń np. realizowanych na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

4. Wprowadzenie (w zasadzie powrót) regulacji umożliwiających umieszczanie przez

pacjenta/przedstawiciela ustawowego informacji ważnych z punktu widzenia zdrowia i

życia np. dot. grupy krwi, alergii, uczuleń na leki itd.
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