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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Beatę Małecką - Liberę 

podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 roku, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących informacji.

Ministerstwo Zdrowia stale współpracuje z konsultantami krajowymi, Państwową 

Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym 

Zakładem Higieny, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz innymi 

instytucjami publicznymi w zakresie monitorowania przebiegu i zwalczania pandemii 

COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia wraz z odpowiednimi ekspertami, w tym 

specjalistami w różnych dziedzinach medycyny, na bieżąco analizuje wszelkie 

zgłaszane uwagi, komentarze i propozycje, odnosząc je do aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej i wprowadzanych regulacji prawnych. Informacje 

o podejmowanych działaniach są natomiast udostępnione na stronach rządowych 

i w serwisach społecznościowych.

Niewątpliwie, monitorowanie stanu zdrowia ludności stanowi niezbędny element działań 

strategicznych i operacyjnych na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia społeczeństwa. 

Ministerstwo Zdrowia widzi wyraźną potrzebę posiadania pełnej i jednoznacznej 

informacji o przyczynach zgonów, nie tylko w kontekście monitorowania przebiegu 
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i zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce i podjęto w tym zakresie współpracę 

z Głównym Urzędem Statystycznym. 

Należy jednak wskazać, że w kompetencjach Ministra Zdrowia nie zawiera się 

koordynacja systemu zbierania danych statystycznych, a zgodnie z ustawą z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z pózn. zm.) to 

Główny Urząd Statystyczny podmiotem właściwym w sprawie gromadzenia 

i udostępniania danych o zgonach wraz z ich przyczynami Szczegółowe informacje 

dotyczące realizacji tego zadania dostępne są na stronie internetowej Urzędu: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/jak-gus-

prowadzi-statystyke-zgonow,8,1.html . Z uwagi na fakt, że do Ministerstwa Zdrowia nie 

są przekazywane kopie kart zgonów, resort nie dysponuje odrębnym źródłem 

przedmiotowych danych. Ponadto, od lipca 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny 

publikuje dane dotyczące zgonów za pośrednictwem strony internetowej Eurostatu, 

o czym Urząd informuje na swojej stronie: https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/ludnosc/zgony-wedlug-tygodni,39,1.html. 

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia nie pozostaje bierne wobec tego problemu 

i analizuje posiadane dane w celu identyfikacji grup osób najbardziej narażonych na 

zgon. Wśród osób zmarłych w ostatnim okresie najczęściej byli to chorzy powyżej 

80 roku życia z chorobami przewlekłymi takimi jak nadciśnienie samoistne (pierwotne), 

niewydolność serca, choroby naczyń obwodowych, zaburzenia przewodzenia i rytmu 

serca oraz choroby nowotworowe.

Ponadto, w ramach działań związanych z monitorowaniem przebiegu i zwalczaniem 

pandemii COVID-19 w Polsce, Ministerstwo Zdrowia regularnie otrzymuje za 

pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (właściwej w sprawach cyfryzacji po 

likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji) informacje dotyczące wszystkich zgonów, przy czym 

przedmiotowe dane nie zawierają przyczyny zgonu.

Jednocześnie aktualna sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania zostaną 

dopiero opisane m.in. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny, do którego należy stałe monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludności 

kraju, wtedy wówczas dopiero będzie można szczegółowo ocenić jak pandemia 

COVID-19 wpłynęła na sytuację zdrowotną Polaków.
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Warto także zauważyć, że materiały takie jak: Schemat postępowania dla dyspozytorów 

medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2 oraz Schematy postępowania w SOR IP z pacjentem 

pozytywnym, negatywnym, wątpliwym wynikiem testu antygenowego albo bez 

wykonanego testu antygenowego, zostały opublikowane i są aktualizowane na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-

poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen.

Ponadto, uprzejmie informuję, że dane statystyczne dotyczące przebiegu pandemii 

COVID-19 w Polsce publikowane są na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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