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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jarosław Katulski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, ze 
zmianami). -

Proponowana zmiana zakłada przedłużenie o trzy lata terminu wejścia w 
życie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przez 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z projektem do dnia 31 
lipca 2017 r. dokumentacja medyczna mogłaby być prowadzona w postaci 
papierowej lub elektronicznej. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
W prawie Unii Europejskiej w zakresie sposobu (form) prowadzenia 

dokumentacji medycznej należy wskazać dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 20 11124/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 
r., str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013 r., str. 8; dalej: dyrektywa). 
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Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f dyrektywy państwo członkowskie leczenia (państwo, 
na którego terytorium faktycznie świadczona jest opieka zdrowotna) zapewnia, 
3:by - w celu zagwarantowania ciągłości opieki - pacjenci, którzy skorzystali 
z leczenia, byli uprawnieni do pisemnej lub elektronicznej dokumentacji 
medycznej tego leczenia i mieli dostęp do co najmniej jednej kopii tej 
dokumentacji zgodnie z krajowymi środkami wdrażającymi unijne przepisy 
o ochronie danych osobowych. Natomiast zgodnie z art. 5 lit. d dyrektywy 
państwo członkowskie ubezpieczenia zapewnia, aby pacjenci, którzy chcą 
skorzystać lub korzystają z transgranicznej opieki zdrowotnej, mieli co najmniej 
jedną kopię swojej dokumentacji medycznej lub mieli do niej zdalny dostęp, 
zgodnie z krajowymi środkami wdrażającymi unijne przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Dyrektywa 20 11/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia pacjentowi dostępu do jego dokumentacji medycznej, wskazując 
możliwą formę tej dokumentacji- papierową lub elektroniczną. Dyrektywa nie 
przewiduje obowiązku prowadzenia dokumentacji elektronicznej. Projekt nie 
jest sprzeczny z dyrektywą 20 11/24/UE. 

W uzupełnieniu należy dodać, że zagadnienie prowadzenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej zostało ujęte w komunikacie Komisji do 
Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Społecznego i Komitetu Regionów: e-Health - making healthcare better for 
Buropean citizens: an action plan for a Buropean e-Health Area (COM(2004) 
356 fmal) z 30 kwietnia 2004 r. (dalej: komunikat e-Health). Komunikat jest 
dokumentem urzędowym UE niebędącym aktem prawnym UE. W komunikacie 
e-Health Komisja zaliczyła do działań wspólnych (Komisji i państw 

członkowskich) opracowanie standardów interoperacyjności elektronicznej 
dokumentacji medycznej (zapewniających prawidłową wymianę informacji 
dotyczących zdrowia). Z komunikatu e-Health wynika, że jednym z aspektów 
polityki Komisji służącej poprawie opieki zdrowotnej obywateli UE jest 
funkcjonowanie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w państwach 
członkowskich. Analiza komunikatu e-Health prowadzi do wniosku, że 
przedłużenie terminu wejścia w życie przepisu zobowiązującego podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych do prowadzenia elektronicznej 
dokumentacji medycznej nie jest zgodne z działaniem zalecanym przez 
Komisję. Jest krokiem wstecz na drodze do osiągnięcia interoperacyjności 
elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w komunikacie 
e-Health. Niezgodność proponowanej regulacji z działaniami zalecanymi 
w komunikacie e-Health nie st:mowi naruszenia wiążącego prawa UE. 



4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 

_w ochronie zdrowia nie jest sprzeczny z wiążącym prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jarosław Katulski) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, ze 
zmianami). Proponowana zmiana zakłada przedłużenie o trzy lata terminu 
wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Zgodnie 
z projektem do dnia 31 lipca 2017 r. dokumentacja medyczna mogłaby być 
prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest sprzeczny z wiążącym prawem Unii 
Europejski ej. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 
prawa UE. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 


