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Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację o wątpliwościach związanych z przekazywaniem informacji o przypadkach 

osób zakażonych koronawirusem.

Jak w wywiadzie wskazuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, 

informacje o zakażonym personelu medycznym nie są przekazywane w komunikatach 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Rzecznik podziela postulat 

dotyczący konieczności regularnego przekazywania informacji o zakażonym personelu 

medycznym pracownikom ochrony zdrowia i środowisku lekarskiemu. Informacje te 

znacząco ułatwiłyby pracę personelu medycznego, dyrekcji szpitali oraz wojewódzkich 

zespołów kryzysowych. Pozwoliłyby między innymi na lepsze monitorowanie sytuacji 

kadrowej w poszczególnych zawodach medycznych i umożliwiły planowanie dalszych 

działań. Wystąpienie Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie zostało przekazane 

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Ministrowi Zdrowia. Należy wyraźnie 

podkreślić, że w obecnej sytuacji stanu epidemii przekazywanie wszelkich istotnych 

1 Ł. Rogojsz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: Jako państwo byliśmy nieodpowiedzialni, rzeczywistość boleśnie nas 
zweryfikowała, (wiadomości.gazeta.pl, 07.05.2020r.), 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25922892,prezes-naczelnej-rady-lekarskiej-jako-panstwo-bylismy-
nieodpowiedzialni.html#s=BoxOpMT [dostęp: 07.05.2020r.].
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informacji odpowiednim organom władzy i instytucjom publicznym jest kluczowe dla 

zapewnienia ochrony zdrowia obywateli. 

Mając powyższe na względzie, działając z upoważnienia Rzecznika na podstawie 

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 627), uprzejmie proszę Pana Ministra o przekazanie stanowiska w tej 

sprawie, w szczególności zaś informacji o praktyce zbierania i przekazywania tych danych, 

procedury współpracy w tym zakresie z  Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także 

o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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