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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia numer 1473 Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego
złożonego w dniu 4 lutego 2022 r. podczas 36 posiedzenia Senatu RP w sprawie
wycieku tzw. danych wrażliwych dotyczących szczepień i upublicznienia ich w mediach
26 stycznia br. proszę o przyjęcie poniższego.
Na podstawie przepisu art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 utworzono centralny elektroniczny
system rejestracji (system e-rejestracji) na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.
Przepis art. 21e ust. 4 tej ustawy stanowi natomiast, że administratorem danych
zawartych

systemie

rejestracji

jest

minister

właściwy

do

spraw

zdrowia.

Zdarzenie opisane przez portal Wirtualna Polska dotyczyło jednej z dostępnych
opcji rejestracji w systemie e-Rejestracji, tj. zamieszczonego na stronie internetowej
pacjent.gov.pl

formularza

dla

osób

nieposiadających

Profilu

Zaufanego.

Był to uproszczony sposób zapisywania się za szczepienia przeciwko COVID-19,
wprowadzony na początku programu szczepień, którego celem było maksymalne
ułatwienie i przyspieszenie rejestrowania się pacjentów na szczepienie, w szczególności
tych pacjentów, którzy nie dysponowali profilem zaufanym. Sytuacja opisana w mediach
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obejmowała 192 osoby. Osoby wykorzystujące tę opcję rejestracji pozyskiwały dane,
które w określonych przypadkach mogły stanowić podstawę do wnioskowania
o fakcie zaszczepienia lub niezaszczepienia konkretnej osoby. Zidentyfikowany
przez Centrum e-Zdrowia2 mechanizm takiego uzyskiwania danych polegał na tym,
że osoba, która we własnym zakresie zdobyła dane obejmujące imię, nazwisko
oraz numer PESEL po ich wpisaniu do wspomnianego formularza oraz podaniu swojego
numeru telefonu w celu potwierdzenia tożsamości (otrzymania uwierzytelniającej
wiadomości SMS) mogła domniemywać informacje o fakcie przyjęcia szczepienia
ochronnego przeciwko COVID-19 lub braku takiego zaszczepienia. Było to jednak
jedynie domniemanie, a nie faktyczna informacja o zaszczepieniu (bądź braku
zaszczepienia), które, co warto wiedzieć, w wielu przypadkach nie prowadziło
do

prawdziwych wyników. Wykorzystanie w ten sposób opcji rejestrowania się

na

szczepienia

nie

dawało

więc

możliwości

poznania

faktycznych

danych

o zaszczepieniu konkretnych osób, a jedynie mogło stanowić podstawę do przypuszczeń
co do statusu konkretnych osób, których dane były wykorzystywane do pozyskiwania
tych informacji.

Obsługa formularza rejestracji na szczepienie należy do Centrum

e-Zdrowia, natomiast Minister Zdrowia jest administratorem danych zarówno systemu
e-Rejestracji, jak również całego systemu e-Zdrowia. Minister Zdrowia uznał opisywaną
sytuację za incydent mogący potencjalnie na naruszać bezpieczeństwo przetwarzania
danych w swoich systemach i zgłosił go organowi nadzorczemu, tj. Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, a także czyniąc zadość stosownym regulacjom wydał
publiczny komunikat, który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia.
Z kolei odnosząc się do drugiej kwestii podniesionej w ww. oświadczeniu informuję,
że w Centrum e-Zdrowia, które w imieniu Ministra Zdrowia odpowiada za techniczną
i organizacyjną obsługę systemu e-Rejestracji, zarządzono kontrolę poziomu
bezpieczeństwa systemu obsługującego Internetowe Konto Pacjenta (czyli stronę
internetową www.pacjent.gov.pl). Mając także na uwadze, że stan faktyczny,
który stanowił przyczynę zastosowania szybkiej ścieżki rejestracji ustał (aktualnie
mniejsze zainteresowanie pacjentów szczepieniami) podjęto decyzję o wyłączeniu
dostępu do formularza rejestracji na szczepienie, zostawiając możliwość rejestracji
po zalogowaniu w Internetowym Koncie Pacjenta z wykorzystaniem profilu zaufanego.
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Administrator systemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.) (jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie
systemów informacyjnych w ochronie zdrowia)
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Powyższe działania wykluczyły możliwość dalszych prób pozyskiwania informacji
o statusie zaszczepienia przeciwko COVID-19 przez osoby nieuprawnione.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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