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Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie 
 

 

OPINIA PRAWNA NA TEMAT 
PRZETWARZANIA PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W RZESZOWIE DANYCH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU SKŁADANYM  
W OPARCIU O ART. 47 UST. 3 USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ  

ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI 
 

 

I. WSTĘP: 

Do kancelarii zwrócono się z wnioskiem o ocenę dopuszczalności odbierania przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, oświadczeń członków Izby, zawierających 
informację o okolicznościach wyłączających skierowanie do pracy niosącej ryzyko zakażenia 
przy zwalczaniu epidemii, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

II. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 562) – dalej jako ustawa o zawodach, 
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) – dalej jako ustawa o chorobach 
zakaźnych, 

3. Rozporządzenie 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 - dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO. 

 

 

 

 

 



III. ROZWAŻANIA: 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych administratorzy danych 
mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w określonych przypadkach. W stosunku do danych 
zwykłych są to:  

- umowa, z osobą której dane dotyczą; 

- zgoda, osoby której dane dotyczą; 

- przepis prawa, nakładający na administratora taki obowiązek; 

- ochrona żywotnych interesów osoby której dane dotyczą; 

- realizacja zadania w interesie publicznym; 

- uzasadniony interes administratora; 

Jednakże w związku z tym, iż we wskazanym oświadczeniu mogą znaleźć się dane szczególne 
np. dane dotyczące stanu zdrowia, koniecznym jest również spełnienie przesłanki z art. 9 
RODO którymi są: 

- zgoda, osoby której dane dotyczą; 

- przepis prawa, nakładający na administratora taki obowiązek; 

- ochrona żywotnych interesów osoby której dane dotyczą; 

- przetwarzanie wykonywane jest przez fundacje, stowarzyszenie, lub inny niezarobkowy 
podmiot w stosunku do swoich członków; 

- wcześniejsze upublicznienie danych; 

- realizacja zadania w interesie publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej; 

- realizacja zadania w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego 

- przetwarzanie danych do celów archiwalnych, naukowych, statystycznych lub historycznych  

- przetwarzanie danych w celach profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, 

- obrona roszczeń. 

Mając na uwadze powyższe podstawy przetwarzania danych osobowych zarówno dotyczące 
danych zwykłych jak i szczególnych nasuwają się tutaj dwie podstawy prawne zezwalające 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przetwarzać dane zwarte                                         
w oświadczeniu.  

Pierwszą z nich jest realizacja zadania w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego (art. 6 e) oraz art. 9 i) RODO).  

Bezsprzecznie wskazać należy, iż wszelkie regulacje prawne zawarte w ustawie o chorobach 
zakaźnych dotyczą interesu publicznego w dziedzinie ochrony zdrowia. Mając zatem na 
uwadze, że decyzja dotycząca skierowania personelu medycznego do zwalczania epidemii, 
bezpośrednio wywodzi się ze wskazanego aktu prawnego (art. 47 ustawy), słusznie należy 
wysnuć wniosek, iż ewentualne przetwarzanie danych w tym zakresie również będzie dotyczyło 
interesu publicznego. 

Podobne zapisy znajdziemy również w motywie 46 RODO, który jasno wskazuję iż „Niektóre 
rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak 



i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania 
się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.” 

Jednakże pewne wątpliwości budzą tutaj nieścisłości powstałe w polskiej ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Brak jest bowiem 
procedury dotyczącej samego wydawania decyzji przez wojewodę, w tym zwłaszcza informacji, 
w jaki sposób pobiera on dane dotyczące personelu medycznego, który może być skierowany 
do walki z epidemią. Zwłaszcza iż istnieją wyraźne wyłączenia owego personelu jeżeli spełni on 
odpowiednie warunki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o zawodach, wojewoda w związku 
z art. 45 wskazanej ustawy mógłby zwrócić się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
o udostępnienie danych z rejestru pielęgniarek dotyczących podległego mu województwa. 
Biorąc jednak pod uwagę zakres danych znajdujących się w rejestrze (art. 44 ustawy 
o zawodach) brak jest tam informacji, które zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o chorobach 
zakaźnych wyłączają z mocy prawa możliwość skierowania personelu medycznego do 
z epidemią.  

Zgodnie z powyższym, logicznym wydaje się więc, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie w celu prawidłowego przebiegu kierowania personelu medycznego do walki 
z epidemią, co ma bezpośredni związek z interesem publicznym oraz ochroną zdrowia, zbiera 
dane wskazane w przedmiotowym oświadczeniu.  

Mając jednakże na uwadze pewne nieścisłości w zapisach prawnych wartym również zwrócenia 
uwagi jest druga przesłanka przetwarzania danych osobowych jaką można tutaj zastosować, 
a mianowicie jest to zgoda osoby które dane są przetwarzane.  

Zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, 
konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, 
w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych.  

W podobny sposób wskazane to również zostało w motywie 42 RODO który mówi że: „Jeśli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator 
powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację 
przetwarzania. W szczególności w przypadku pisemnego oświadczenia składanego w innej 
sprawie powinny istnieć gwarancje, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma wyrażenia 
zgody oraz jej zakresu. Zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG (1) oświadczenie o wyrażeniu 
zgody przygotowane przez administratora powinno mieć zrozumiałą i łatwo dostępną 
formę, być sformułowane jasnym i prostym językiem i nie powinno zawierać nieuczciwych 
warunków. Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać 
przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych 
osobowych.” 

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym to na wniosek członków samorządu Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych udostępniła wzór takiego oświadczenia, gdyż to właśnie 
w interesie samych osób składających oświadczenie leży przetwarzanie danych osobowych 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.   

Za prawidłową należy również uznać formę wyrażenia zgody, zgodnie bowiem ze wskazanym 
art. 4 ust 11 RODO za zgodę należy uznać wyraźne działanie osoby ją wyrażającej. Bezsprzecznie 
zatem za taką zgodę uznać należy bezpośrednie złożenie oświadczenia zawierającego dane 
osobowe.  



IV. PODSUMOWANIE: 

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny wskazać należy iż co do zasady Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie prawidłowo przetwarza dane osobowe pielęgniarek 
i położnych, zbierane w przedmiotowych oświadczeniach, a przetwarzanie to następuje na 
podstawie zgody.  

 

 

Otrzymują: 
Adresat x 1 
a/a x 1 


