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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 33881 Pani Ewy Kołodziej, Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie dostępu do informacji z Internetowego Konta 
Pacjenta, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.

Pytanie nr 1 
Na jakiej podstawie prawnej dostęp do informacji o dziecku/dzieciach z Internetowego 
Konta Pacjenta posiada tylko i wyłącznie opiekun prawny, który bezpośrednio 
ubezpiecza dziecko/dzieci?

Zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, późn. zm.) dostęp przedstawiciela 
ustawowego usługobiorcy będącego osobą małoletnią do jej Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP) następuje co do zasady po uwierzytelnieniu ww. przedstawiciela 
ustawowego przy wykorzystaniu jednego ze sposób określonych w art. 20a ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), tj.:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej,

2) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w notyfikowanym systemie 
identyfikacji elektronicznej,

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 
elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie 
wymagane w celu realizacji usługi online.

Dodatkowo w celu umożliwienia dostępu przedstawiciela ustawowego do IKP 
usługobiorcy będącego osobą małoletnią w ust. 2 i 3 ww. przepisu zagwarantowano, iż:

1) Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany przekazywać jednostce podległej 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów 
informacyjnych ochrony zdrowia informacje o członkach rodziny zgłoszonych do 
ubezpieczenia zdrowotnego;
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2) minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany przekazywać jednostce 
podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie 
systemów informacyjnych ochrony zdrowia, dane zawarte w rejestrze 
centralnym, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a-e, h oraz ib ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303).

Ponadto w sytuacji, gdy przedstawiciel ustawowy nie może otrzymać dostępu do IKP 
małoletniego usługobiorcy na ww. zasadach, w ust. 4 przywołanego powyżej przepisu 
przewidziano możliwość zwrócenia się  przez przedstawiciela ustawowego do jednostki 
podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów 
informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
– CSIOZ) w przedmiotowej kwestii. CSIOZ, po uprzednim dokonaniu potwierdzenia 
tożsamości przedstawiciela ustawowego oraz jego prawa do działania w imieniu 
małoletniego usługobiorcy, umożliwi przedstawicielowi ustawowemu dostęp do IKP 
małoletniego usługobiorcy.

Pytanie nr 2 i 3
Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć prace zmierzające do umożliwienia 
skorzystania z Internetowego Konta Pacjenta rodzicowi, który nie ubezpiecza dziecka? 
Jeżeli tak, to kiedy takie prace legislacyjne będą realizowane?

Jak wyjaśniono powyżej, stosowne rozwiązania w zakresie zapewnienia 
przedstawicielowi ustawowemu, który nie ubezpiecza małoletniego usługobiorcy, 
dostępu do jego IKP zostały już uregulowane w obowiązujących przepisach prawnych. 
Co więcej przedmiotowe przepisy gwarantują równy dostęp obojga rodziców do IKP 
dziecka, jednocześnie realizując obowiązek objęcia właściwą ochroną danych 
wrażliwych dziecka zawartych w IKP.  
Ponadto warto nadmienić, iż katalog informacji dostępnych w ramach IKP jest 
systematycznie rozbudowywany. Ostatnie rozszerzenie zakresu ww. danych nastąpiło 
na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 
wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590). 

Z poważaniem,

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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