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Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone jest 

postępowanie wyjaśniające w sprawie ujawnienia dokumentacji medycznej żołnierzy. 

Z informacji prasowych wynika, że 1 Wojskowy Szpital Polowy (1.wszp) w Bydgoszczy 

przechowywał bez odpowiedniego zabezpieczenia dokumenty medyczne, w tym wyniki 

badań, ponad sześciuset żołnierzy oraz pracowników cywilnych z 16 krajów, którzy 

uzyskali pomoc medyczną w tym szpitalu w latach 2003-2005 podczas misji w Iraku. 

Dokumenty zawierające dane wrażliwe, miały pozostawać całkowicie niezabezpieczone na 

terenie szpitala tak, że dostęp do niej mógł mieć każdy, również pracownicy firm 

zewnętrznych realizujących prace zlecone na terenie szpitala. 

Z przytoczonej wypowiedzi rzeczniczki prasowej jednostki wynika, że dokumenty 

były przechowywane w zabezpieczonej skrzyni, w zamkniętym na klucz pomieszczeniu. 

Stamtąd miały zostać skradzione. 

Warszawa, 22-12-2020 r.

Pan
Mariusz Błaszczak 

Minister Obrony Narodowej
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Sprawę w dniu 2 grudnia br. opisali E. Żemła i M. Wyrwał w artykule „Tajne dane 

żołnierzy USA wyciekły z polskiego wojska”, na portalu internetowym „Onet.pl”1  oraz 

M. Czajkowska, U. Jaroszek „Szpital polowy w Bydgoszczy zgubił dokumenty żołnierzy 

z Karbali”, na portalu internetowym „wyborcza.pl Bydgoszcz”2.

Analiza publikacji prasowych prowadzi do wniosku, że dane medyczne żołnierzy 

oraz osób współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym w Iraku mogły być 

przetwarzane przez 1 Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy w sposób niezgodny 

z zasadą integralności i poufności3. 

Pozostawienie tak wrażliwych dokumentów bez adekwatnego zabezpieczenia, 

którego skutkiem było ich upublicznienie, może stanowić bardzo poważne zaniedbanie, 

którego konsekwencje mogą mieć wyraz na różnych płaszczyznach funkcjonowania Sił 

Zbrojnych, w tym w szczególności:

1. w wymiarze indywidualnym (poprzez ujawnienie danych medycznych 

poszczególnych żołnierzy),

2. w wymiarze sojuszniczym (poprzez ujawnienie danych medycznych żołnierzy 

i pracowników cywilnych państw, korzystających z opieki 1.wszp w trakcie 

PKW Irak),

3. w zakresie bezpieczeństwa osób współpracujących z PKW Irak. Ujawnienie 

danych identyfikujących takie osoby może stanowić dla nich zagrożenie dla 

zdrowia i życia.

Zauważenia wymaga, że zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, dalej: ustawa 

o prawach pacjenta) dokumentacja medyczna winna być przechowywana – co do zasady – 

przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu. 

Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną 

1https://www.onet.pl/?utm_source=t.co_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc
=ucs&pid=c9aa853e-0845-4b74-99ee-064c46c48404&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2.
2 https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26540614,bydgoski-szpital-polowy-wyjasnia-jak-wyciekly-
dokumenty-zolnierzy.html, https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26566735,szpital-polowy-w-
bydgoszczy-zgubil-dokumenty-zolnierzy-z-karbali.html  
3 wynikającą  z art. 5 ust. 1 lit. f w zw. z art. 24 i 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 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. U. EU . L 119, s.1 ze 
sprost. dalej: RODO).

https://www.onet.pl/?utm_source=t.co_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=c9aa853e-0845-4b74-99ee-064c46c48404&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://www.onet.pl/?utm_source=t.co_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=c9aa853e-0845-4b74-99ee-064c46c48404&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26540614,bydgoski-szpital-polowy-wyjasnia-jak-wyciekly-dokumenty-zolnierzy.html
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26540614,bydgoski-szpital-polowy-wyjasnia-jak-wyciekly-dokumenty-zolnierzy.html
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26566735,szpital-polowy-w-bydgoszczy-zgubil-dokumenty-zolnierzy-z-karbali.html
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26566735,szpital-polowy-w-bydgoszczy-zgubil-dokumenty-zolnierzy-z-karbali.html
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będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), stosuje się 

przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

W tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, 

określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej 

przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności 

wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa 

dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych 

i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji 

medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń 

zdrowotnych.

Niestety z dniem 30 kwietnia 2020 r. rozporządzenie Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz 

sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1108) regulujące m.in. zasady 

przechowywania dokumentacji medycznej (§ 57, 58) utraciło moc obowiązującą na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219). Do chwili obecnej 

nowe rozporządzenie nie zostało wydane4. 

W świetle powyższego, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zbadanie przedstawionych problemów, 

4Z dniem 30 kwietnia 2020 r. uchylone zostało także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych 
wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2016 r. poz. 258).
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w tym w szczególności, zasad przechowywania dokumentacji medycznej żołnierzy oraz 

realizacji obowiązku archiwizacji takiej dokumentacji.

Jednocześnie uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy fakt naruszenia danych osobowych 

został zgłoszony organowi nadzorczemu w trybie art. 33 RODO oraz czy zrealizowany 

został obowiązek zawiadomienia/komunikatu o naruszeniu - osób, których dane dotyczą 

(art. 34 RODO). Ponadto będę zobowiązany za informację na temat istniejącej w 1.wszp 

polityki ochrony danych (art. 24 ust. 2 RODO), a także wyjaśnienie przyczyn zwłoki 

w wydaniu rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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