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ENGLISH POLISH 

What choices do I have? 
 
If you want your data to be used to help answer 
critical health research questions, or plan better 
services for you, your family and others, then you 
do not need to do anything. Your data is 
automatically used for these purposes. 
 
 
 
However, you can choose to stop your patient 
information being used for research and planning. 
‘Opt out’ applies to anyone over the age of 13 
who lives in England. If you live elsewhere in the 
UK, your data may be handled differently. 
 
 
 
 
Further information is available at 
www.nhs.uk/your-nhs-data-matters  

Jakie opcje mam do wyboru? 
 
Jeśli zgadzasz się, aby Twoje dane były 
wykorzystywane do pomocy w odpowiedzi na 
ważne pytania z zakresu zdrowia lub do 
ulepszania usług opieki zdrowotnej 
skierowanych do Ciebie, Twojej rodziny i 
innych osób, nie musisz podejmować żadnych 
działań. Twoje dane są automatycznie 
wykorzystywane do tych celów. 
 
Możesz jednak zrezygnować z 
wykorzystywania Twoich danych do badań i 
udoskonalania usług opieki zdrowotnej. Każda 
osoba, która ukończyła 13 lat i mieszka w Anglii 
może zrezygnować z wykorzystywania swoich 
danych do celów badawczych. Jeśli mieszkasz 
w innym miejscu w Wielkiej Brytanii, Twoje 
dane mogą być wykorzystywane w inny 
sposób. 
 
Dalsze informacje znajdziesz na stronie 
www.nhs.uk/your-nhs-data-matters.  

 

 

About PIONEER  
 
PIONEER allows researchers to use health data 
safely and securely, to help improve diagnosis, 
treatments and services. This has huge potential 
to improve the lives of patients. 
 
 
PIONEER’s data come from acute care providers 
such as the ambulance service and accident and 
emergency departments. Acute care – which is 
any unplanned medical care – is a huge part of the 
NHS workload, so research in this area is vital. 
 
 
 
Our panel of members of the public help us to 
make decisions about which projects we support. 
If this group does not feel comfortable sharing 
data for a particular research project, for any 
reason, then data will not be shared. 
 
 
You can find out more about the research 
PIONEER supports at 
www.pioneerdatahub.co.uk. 

O organizacji PIONEER  
 
PIONEER umożliwia naukowcom bezpieczne 
korzystanie z danych medycznych pacjentów w 
celu udoskonalania diagnostyki, leczenia i usług 
opieki zdrowotnej. Takie działania mogą 
potencjalnie poprawić życie tysięcy pacjentów. 
 
Dane PIONEER pochodzą od jednostek 
świadczących usługi doraźnej opieki 
zdrowotnej, takich jak pogotowie ratunkowe i 
oddziały ratunkowe. Opieka doraźna - czyli 
nieplanowana opieka medyczna - stanowi 
ogromną część pracy NHS, dlatego badania w 
tym obszarze są niezwykle istotne. 
 
Nasz panel złożony z członków społeczeństwa 
pomaga nam w decydowaniu o tym, które 
projekty wspieramy. Jeśli z jakiegokolwiek 
powodu panel odmówi udostępnienia danych 
do realizacji konkretnego projektu 
badawczego, dane nie zostaną udostępnione. 
 
Więcej informacji na temat badań 
wspieranych przez PIONEER znajdziesz na 
stronie www.pioneerdatahub.co.uk. 

If you, a family member or friend would benefit 
from this information in a different language, you 
can find audio versions and 
downloadable/printable PDFs on our website. 

Jeśli Ty, członek Twojej rodziny lub znajomy 
potrzebujecie tych informacji w innym języku, 
na naszej stronie internetowej znajdziecie ich 
wersje audio oraz pliki PDF do 
pobrania/drukowania. 

PIONEER is part of a network of health data 
research hubs, funded by Health Data Research 
UK and UK Research and Innovation. 

PIONEER jest częścią grupy ośrodków 
badawczych zajmujących się danymi 
medycznymi, finansowaną przez Health Data 
Research UK oraz UK Research and Innovation. 

Your health data could save lives  
 
Using routinely collected health data for research 
is helping others by improving patient experience 
and outcomes. 
 
Find out more about the health projects PIONEER 
is supporting, how health data is used for 
research, and what your choices are. 

Twoje dane medyczne mogą uratować życie  
 
Wykorzystywanie rutynowo gromadzonych 
danych medycznych do badań umożliwia 
poprawę doświadczeń pacjentów i wyników 
ich leczenia. 
 
Dowiedz się więcej o projektach zdrowotnych 
wspieranych przez PIONEER, o tym, jak dane 
medyczne są wykorzystywane do badań i jakie 
masz możliwości wyboru. 
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What data is collected? 
 
Your health records contain information about 
you and your health, such as: 
 
Age 
Ethnicity 
Symptoms 
Other health conditions 
Any tests you have had, like blood tests 
Test results 
Clinical images, including X-rays 
Diagnosis made 
Treatments prescribed 
 
While your health records do contain your name, 
NHS number, date of birth and address, this is 
never shared for research purposes to protect 
your privacy. 

Jakie dane są gromadzone? 
 
Twoja dokumentacja medyczna zawiera 
informacje o Tobie i Twoim zdrowiu np.: 
 
Wiek 
Pochodzenie etniczne 
Objawy 
Schorzenia i choroby 
Wszelkie przebyte badania, np. badania krwi 
Wyniki badań 
Wyniki prześwietleń, np. zdjęcia rentgenowskie 
Postawione diagnozy 
Przepisane leczenie 
 
Twoje imię i nazwisko, numer NHS, data 
urodzenia i adres, które są zawarte w Twoich 
danych medycznych, nigdy nie są 
udostępnianie do celów badawczych, aby 
chronić Twoją prywatność. 
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Who can access it? 
 
Data is only shared with researchers after careful 
consideration. Researchers and their projects 
must meet strict legal and ethical requirements to 
be allowed to access your data. 
 
 
Your health data will only be shared with: 
 
Trusted researchers, trained to handle data 
securely  
 
Research projects with potential to benefit the 
public  
 
 
Researchers will only be allowed access to your 
health data if: 
 
Direct identifiers, such as name and address, are 
removed from the data shared 
 
That data will be accessed in secure environments 
that have been thoroughly tested 
 
 
Findings will be reported safely, so that no 
individuals can be identified 

Kto ma dostęp do danych? 
 
Dane są udostępniane naukowcom tylko po 
dokładnym rozważeniu celu ich udostępnienia. 
Naukowcy i ich projekty muszą spełniać 
surowe wymogi prawne i etyczne, aby uzyskać 
dostęp do Twoich danych. 
 
Twoje dane zdrowotne są udostępniane 
wyłącznie 
 
Zaufanym naukowcom, przeszkolonym w 
zakresie bezpiecznego obchodzenia się z 
danymi 
 
Do realizacji projektów badawczych, które 
potencjalnie mogą przynieść korzyści 
społeczeństwu 
 
Naukowcy uzyskają dostęp do Twoich danych 
medycznych tylko: 
 
po usunięciu z nich elementów, które 
pozwalają na Twoją identyfikację np. nazwisko 
i adres; 
 
jeśli dostęp do danych będzie odbywał się w 
zabezpieczonych warunkach, które zostały 
dokładnie przetestowane; 
 
jeśli wyniki badań nie będą zawierać informacji 
pozwalających zidentyfikować podmioty 
wykorzystanych danych. 

 
 

 

 

Potential to improve lives  
 
Health data is the information that doctors and 
nurses collect about you when you visit a hospital, 
GP or other healthcare provider. It allows them to 
give you the best possible medical care, and is 
also used for research – to develop new 
treatments for patients – and to improve services. 
 
 
 
 
When health data is used for research, it is 
anonymised. This means all parts of the data 
which can identify you are removed, and there is 
no way that researchers could find out who you 
are from your data. 
 
 
The millions of patient health records held by the 
NHS have enormous potential for research. 
 
 
For health data research to improve healthcare 
for all patients, the data needs to reflect us all - 
people from different ethnicities, backgrounds 
and with different health problems. This is why 
everyone’s health data is used for research, unless 
you choose to opt out. 

Potencjał do poprawy jakości życia  
 
Dane medyczne to informacje, które lekarze i 
pielęgniarki gromadzą na temat pacjenta 
podczas jego wizyt w szpitalu, u lekarza 
rodzinnego lub w innej placówce opieki 
zdrowotnej. Zgromadzone dane pozwalają 
zapewnić pacjentowi najlepszą możliwą opiekę 
medyczną, a także są wykorzystywane do 
badań, które mają na celu opracowanie 
nowych metod leczenia pacjentów oraz 
poprawę jakości usług opieki zdrowotnej. 
 
Dane medyczne, które wykorzystywane są do 
badań, podlegają anonimizacji. Oznacza to 
usunięcie z nich wszystkich elementów, które 
pozwalają na identyfikację pacjenta. Na 
podstawie zanimizowanych danych naukowcy 
nie mają możliwości zidentyfikowania 
pacjenta. 
 
Miliony danych medycznych pacjentów 
przechowywanych przez NHS mają ogromny 
potencjał badawczy. 
 
Aby badania z wykorzystaniem danych 
medycznych pacjentów przyczyniły się do 
poprawy opieki zdrowotnej dla wszystkich 
pacjentów, muszą odzwierciedlać jak 
najszerszą ich grupę: osoby o różnym 
pochodzeniu etnicznym, z różnych środowisk i 
z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego 
też dane medyczne każdego pacjenta są 
automatycznie wykorzystywane do badań, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent nie wyrazi na 
to zgody. 
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dokładnym rozważeniu celu ich udostępnienia. 
Naukowcy i ich projekty muszą spełniać 
surowe wymogi prawne i etyczne, aby uzyskać 
dostęp do Twoich danych. 
 
Twoje dane zdrowotne są udostępniane 
wyłącznie 
 
Zaufanym naukowcom, przeszkolonym w 
zakresie bezpiecznego obchodzenia się z 
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What data is collected? 
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Potential to improve lives  
 
Health data is the information that doctors and 
nurses collect about you when you visit a hospital, 
GP or other healthcare provider. It allows them to 
give you the best possible medical care, and is 
also used for research – to develop new 
treatments for patients – and to improve services. 
 
 
 
 
When health data is used for research, it is 
anonymised. This means all parts of the data 
which can identify you are removed, and there is 
no way that researchers could find out who you 
are from your data. 
 
 
The millions of patient health records held by the 
NHS have enormous potential for research. 
 
 
For health data research to improve healthcare 
for all patients, the data needs to reflect us all - 
people from different ethnicities, backgrounds 
and with different health problems. This is why 
everyone’s health data is used for research, unless 
you choose to opt out. 

Potencjał do poprawy jakości życia  
 
Dane medyczne to informacje, które lekarze i 
pielęgniarki gromadzą na temat pacjenta podczas 
jego wizyt w szpitalu, u lekarza rodzinnego lub w 
innej placówce opieki zdrowotnej. Zgromadzone 
dane pozwalają zapewnić pacjentowi najlepszą 
możliwą opiekę medyczną, a także są 
wykorzystywane do badań, które mają na celu 
opracowanie nowych metod leczenia pacjentów 
oraz poprawę jakości usług opieki zdrowotnej. 
 
Dane medyczne, które wykorzystywane są do 
badań, podlegają anonimizacji. Oznacza to 
usunięcie z nich wszystkich elementów, które 
pozwalają na identyfikację pacjenta. Na podstawie 
zanonimizowanych danych naukowcy nie mają 
możliwości zidentyfikowania pacjenta. 
 
Miliony danych medycznych pacjentów 
przechowywanych przez NHS mają ogromny 
potencjał badawczy. 
 
Aby badania z wykorzystaniem danych medycznych 
pacjentów przyczyniły się do poprawy opieki 
zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, muszą 
odzwierciedlać jak najszerszą ich grupę: osoby o 
różnym pochodzeniu etnicznym, z różnych 
środowisk i z różnymi problemami zdrowotnymi. 
Dlatego też dane medyczne każdego pacjenta są 
automatycznie wykorzystywane do badań, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent nie wyrazi na to 
zgody. 


