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Na podstawie informacji prasowych podjąłem z urzędu sprawę dotyczącą braku 

zagwarantowania należytego standardu ochrony danych osobowych w wyniku zmiany 

przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 

ze zm.). Zwróciłem się do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, 

wskazując wątpliwości związane z nową regulacją. W odpowiedzi z dnia 14 stycznia 

2016 r. Minister Zdrowia poinformował, że przesyłanie recept drogą mailową jest 

rozwiązaniem fakultatywnym, z którego pacjent może skorzystać. Dodatkowo Minister 

Zdrowia wskazał, że zasady wystawienia recepty w postaci elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne, zostaną dopiero uregulowane w rozporządzeniu ministra, wydanym 

na podstawie art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Ponadto, w piśmie zostało wskazane, że na etapie prac 

nad projektem ustawy, uwag nie zgłosił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

oraz Rzecznik Praw Pacjenta, i z tego względu obecnie zgłaszane zastrzeżenia budzą 

zdziwienie. W załączeniu przesyłam kopię korespondencji. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pani Inspektor z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska na temat 

wprowadzonych rozwiązań. W mojej ocenie, w piśmie Ministra Zdrowia nie wskazano 

w sposób wyczerpujący, jakie były przyczyny rozróżnienia danych o recepcie w przypadku 
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informacji przesyłanych pacjentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za 

pośrednictwem wiadomości tekstowej, a takie rozróżnienie wynika z art. 96b ust. 2 Prawa 

farmaceutycznego. 
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