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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  

(druk nr 679) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.) dokumentację medyczną co do 

zasady powadzi się w postaci elektronicznej (art. 24a ust. 1a), przy czym przepis art. 24 

ust. 1a tej ustawy, na podstawie art. 58 i zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 56 ust. 2 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązek prowadzenia dokumentacji 

medycznej stosuje się do dokumentacji wytworzonej po dniu 31 lipca 2014 r. Do dnia 31 

lipca 2014 r. dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej 

(art. 56 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). 

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przyjęta przez Sejm w dniu 

26 czerwca 2014 r. wydłuża o 3 lata (do dnia 31 lipca 2017 r.) termin, w którym może 

funkcjonować równolegle papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej, przy 

czym dokumentacja medyczna wytworzona od dnia 1 sierpnia 2017 r. zostaje objęta rygorem 

art. 24 ust. 1a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2014 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy będący podstawą prac legislacyjnych powstał z inicjatywy poselskiej. 

Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2014  (druk sejmowy nr 2477), został skierowany  do I czytania 

w Komisji Zdrowia, która rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie (druk sejmowy 

nr 2501) w dniu 24 czerwca 2014. Sprawozdanie zawiera projekt ustawy, który w stosunku 
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do projektu poselskiego przewiduje dokonanie zmiany także art. 58 oraz określa wejście 

w życie nowelizacji z dniem 31 lipca 2014 r.  

Na 70. posiedzeniu Sejmu, w dniu 25 czerwca br., przedstawiono sprawozdanie Komisji 

Zdrowia i przeprowadzono debatę, w której nie zostały zgłoszone poprawki.  

Ustawa została uchwalona na tym samym posiedzeniu Sejmu, oddano 260 głosów za, 

5 przeciwnych, 176 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

Niezbędność wprowadzenia okresu przejściowego w zakresie dopuszczalnych form 

prowadzenia dokumentacji medycznej wynikła w związku ze zróżnicowanym stopniem 

zinformatyzowania w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Z tego powodu 

trzeba zapewnić ciągłość w stanie prawnym i tego dokonuje nowelizacja. Zastosowana 

technika legislacyjna zmiany art. 58 jest zgodna z §78 Zasad techniki prawodawczej (nadanie 

pełnego nowego brzmienia zmienianemu przepisowi). Jednakże trzeba zauważyć, że część 

art. 58, określająca wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2012 r., już nastąpiła, przepis 

należałoby nowelizować jedynie w części odnoszącej się do wyjątków tj. wejścia w życie art. 

7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1. Ten ostatni zaś stanowi przepis zmieniający ustawę 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w zakresie art. 24 ust. 1a), a przepisów 

zmieniających nie powinno się nowelizować w okresie vacatio legis, chyba że wyjątkowo – 

gdy eliminują rażący błąd (§ 91 Ztp). Zasady techniki prawodawczej nie zalecają też 

nowelizacji przepisów o wejściu w życiu. W tym stanie rzeczy, jakkolwiek uzasadnionym 

pragmatycznie, trzeba zasygnalizować wątpliwości o charakterze legislacyjnym. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


