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Pan

Dominik Spałek

dominikspalek@gmail.com

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na e-mail z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie monitoringu w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą, Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia 

zajmuje następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który 

zostanie dodany przez ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to 
kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w 
regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą 
urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). W nowododawanych 

przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wskazano również 

okres przechowywania danych czy konieczność ich zniszczenia. Regulacje te, 

dotyczące zarówno monitoringu „ogólnego” (art. 23a ust. 1 pkt 1) jak i terapeutycznego 

(art. 23a ust. 1 pkt 2), stanowią lex specialis wobec regulacji dotyczących monitoringu 

przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej cel i sposób obserwacji pomieszczeń ma być określony w 

regulaminie organizacyjnym ustalonym przez kierownika podmiotu wykonującego 
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działalność leczniczą. W związku z tym przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej wyłączają w tym zakresie przepis Kodeksu pracy, który nakazuje 

ustalenie celu, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu m.in. w układzie zbiorowym 

pracy. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

monitoring to sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających 

rejestrację obrazu. W związku z powyższym, jeżeli system kamer, o którym mowa w 

Pana piśmie, umożliwia rejestrację obrazu to mieści się w zakresie definicji monitoringu. 

Z poważaniem, 

Alina Budziszewska-Makulska 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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