
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 1 października 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 września 

2015 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) w pkt 6 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie 

świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku 

usługodawcy będącego świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 

41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.  U. z 2015 r. poz. 581, 

z późn. zm.), apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym, 

b) dokumentację medyczną indywidualną, z wyłączeniem skierowań, 

w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), wytworzoną w postaci elektronicznej;”,”; 

2)  w art. 1 w pkt 3 w lit. e: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „lit. t–y” zastępuje się wyrazami „lit. t–x”, 

b)  skreśla się lit. w; 

3)  w art. 1 w pkt 13: 

a)  po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:  

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do identyfikatora usługodawcy przyporządkowane są dane z rejestru 
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podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”,”, 

b) w lit. d, w ust. 5a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „certyfikat” dodaje się 

wyrazy „do uwierzytelniania systemu”; 

4)  w art. 1 w pkt 14 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2a –2c” zastępuje się 

wyrazami „ust. 2a i 2b” oraz skreśla się ust. 2c; 

5)  w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 1a: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „, chorób przebiegających z udziałem mechanizmów 

autoimmunologicznych”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) chorób przebiegających z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych;”; 

6)  w art. 1 w pkt 27 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych jest założenie konta w tym systemie, 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja 

uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami.”;”; 

7)  w  art. 1 w pkt  28, w art. 30a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za pośrednictwem Systemu Obsługi List Refundacyjnych są składane 

wnioski, o których mowa w art. 24–29 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, załączniki do tych wniosków oraz inne wnioski,  pisma 

ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pisma strony w postępowaniu 

w sprawie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego.”; 

8)  w art. 1 w pkt 29, w art. 31 skreśla się wyrazy „, art. 29 ust. 1”; 
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9)  w art. 4 w pkt 2 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4–6” zastępuje się wyrazami „4–8”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 

z późn. zm.), zwanym dalej „SMK”, zakłada w celu dokonywania czynności 

w tym systemie: 

1) student 6 roku studiów na kierunku lekarskim albo student 5 roku studiów 

na kierunku lekarsko-dentystycznym; 

2) lekarz albo lekarz dentysta; 

3) kierownik specjalizacji. 

6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby.”, 

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2) potwierdzenie przez właściwą uczelnię medyczną tożsamości osoby, 

która konto założyła lub 

3) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę 

Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła. 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku 

do: 

1) studenta – właściwa uczelnia medyczna, na której odbywa studia; 

2) lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, właściwa 
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miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

właściwej okręgowej izby lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska; 

3) kierownika specjalizacji – właściwa jednostka uprawniona do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.”; 

10)  w art. 4: 

a) w pkt 5: 

– w lit. a: 

– – w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2–11” zastępuje się wyrazami 

„ust. 2–10”, 

– – ust. 5–10 otrzymują brzmienie: 

„5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do 

dyrektora CEM, za pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia:  

1) 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany 

egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 

1 września do dnia 30 września;  

2) 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest 

przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych 

w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.  

6. Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 

58–60 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku awarii SMK 

trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia 

w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, termin 

ten przedłuża się o czas trwania awarii. Przedłużenie następuje z urzędu przez 

operatora systemu.  

7. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, zawiera 

następujące dane:  

1) imię (imiona) i nazwisko;  

2) datę urodzenia;  

3) miejsce urodzenia;  

4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj 
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wydania;  

5) obywatelstwo (obywatelstwa);  

6) adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu, jeżeli posiada;  

7) w przypadku lekarza albo lekarza dentysty – numer ograniczonego prawa 

wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo 

prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty;  

8) numer i datę wydania dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, jeżeli 

w dniu złożenia zgłoszenia legitymuje się takim dokumentem;  

9) nazwę uczelni i wydział, której studentem jest zgłaszający się albo 

w której zgłaszający się ukończył studia lekarskie lub lekarsko-

dentystyczne oraz datę ich ukończenia, a w przypadku lekarza albo 

lekarza dentysty, który ukończył studia lekarskie lub lekarsko-

dentystyczne w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej – nazwę polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację 

dyplomu lekarza albo lekarza dentysty;  

10) oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarza albo lekarza 

dentysty, który ukończył uczelnię w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej przyznała zgłaszającemu się prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;  

11) oznaczenie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, spośród 

wskazanych przez CEM;  

12) oznaczenie języka, w którym zgłaszający się zamierza składać LEK albo 

LDEK. 

8. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa 

w ust. 5, po raz drugi i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku 

obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4, zgłaszający się wnosi opłatę 

egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłatę 
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egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM i stanowi ona dochód budżetu państwa. 

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, podany za 

pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Opłata 

powinna być uiszczona niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż 

w terminie 5 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa 

w ust. 5. 

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8, albo 

wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa 

zgłaszającego się do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą SMK lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty 

elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym 

mowa w ust. 7 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadku 

nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od skierowania wezwania 

dotknięte nim zgłoszenie do LEK albo LDEK traktuje się jako niezłożone. 

O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do uzupełnienia 

braków formalnych.  

10. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie 

LEK albo LDEK oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest 

przekazywane za pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej pod 

adresem poczty elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się 

w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie później niż 14 dni przed 

terminem danego LEK albo LDEK.”, 

– – skreśla się ust. 11, 

– skreśla się lit. b, 

b) w pkt 7, w art. 14e w ust. 9 wyrazy „ust. 11” zastępuje się wyrazami „ust. 8”, 

c) w pkt 8, w art. 14f w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „ust. 11” zastępuje się wyrazami „ust. 8”; 

11)  w art. 4 w pkt 17 w lit. d, w ust. 5b w pkt 1 wyraz „daty” zastępuje się wyrazem 

„okresu”; 

12)  w art. 5: 
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a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), 

zwanym dalej „SMK”, zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1) diagnosta laboratoryjny; 

2) kierownik specjalizacji. 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 1 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz 

z 2014 r. poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2) potwierdzenie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tożsamości 

osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje w stosunku do: 

1) diagnosty laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Krajowa Izba 

Diagnostów Laboratoryjnych; 

2) kierownika specjalizacji – właściwa akredytowana podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni, która prowadzi studia na kierunku analityka 

medyczna.”;”, 

b) w pkt 2, w art. 30b w ust. 4 wyrazy „Systemu Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”” zastępuje 

się wyrazem „SMK”, 

c) w pkt 3, w art. 30g w ust. 2 skreśla się zdanie drugie; 
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13)  w art. 5 w pkt 3, w art. 30g w ust. 5 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy „fałszywych 

zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywych oświadczeń”; 

14)  w art. 5 w pkt 3, w art. 30n w ust. 10 w zdaniu drugim wyrazy „, o której mowa w ust. 8 

pkt 2,” zastępuje się wyrazami „upoważniona do wykonywania czynności opiekuna stażu 

kierunkowego”; 

15)  w art. 6 w pkt 16, art. 107a w ust. 8 w pkt 3 wyrazy „zwany dalej „przedstawicielem 

NIA”” zastępuje się wyrazami „zwanej dalej „NIA””; 

16)  w art. 6  w pkt 16, w art. 107f: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: 

„2a. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanym dalej „SMK”, zakłada w celu 

dokonywania czynności w tym systemie: 

1) farmaceuta; 

2) kierownik specjalizacji. 

2b. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 2a czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

2c. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2b, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz 

z 2014 r. poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę 

Aptekarską tożsamości osoby, która konto założyła. 

2d. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2b, dokonuje w stosunku 
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do: 

1) farmaceuty, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, właściwa miejscowo okręgowa 

izba aptekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

aptekarskiej – Naczelna Izba Aptekarska; 

2) kierownika specjalizacji – właściwa akredytowana jednostka organizacyjna 

uczelni, która prowadzi studia na kierunku farmacja.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 2, składa za pomocą SMK wniosek do 

wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego 

zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.”; 

17)  w art. 6 w pkt 16, w art. 107f w ust. 6 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy „fałszywych 

zeznań” zastępuje się  wyrazami „fałszywych oświadczeń”; 

18)  w art. 6 w pkt 16, w art. 107m w ust. 10 w zdaniu drugim wyrazy „, o której mowa 

w ust. 8 pkt 2” zastępuje się wyrazami „upoważniona do wykonywania czynności 

opiekuna stażu kierunkowego”; 

19)  w art. 6 w pkt 16, w art. 107n w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 107k ust. 1, 2 

i 4” zastępuje się  wyrazami „z uwzględnieniem art. 107k ust. 1, 2 i 4”;  

20)  w art. 7 w pkt 23, w art. 188c dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych 

w zakresie realizacji programów lekowych, o których mowa w ustawie 

o refundacji.”; 

21)  w art. 9 w pkt 2, w art. 10b: 

a) ust. 3–11 otrzymują brzmienie: 

„3. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym 

dalej „SMK”, zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie osoba, 
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o której mowa w ust. 2. 

4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 2 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

5. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz 

z 2014 r. poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2) potwierdzenie przez właściwą uczelnię lub wojewodę właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie 

właściwego wojewody, Wojewody Mazowieckiego, tożsamości osoby, która 

założyła konto. 

6. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje właściwa 

uczelnia lub wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, 

a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody, Wojewoda 

Mazowiecki. 

 7. Osoba zamierzająca przystępować do PERM składa do Dyrektora CEM, za 

pomocą SMK, zgłoszenie do PERM do dnia: 

1) 28 lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin 

– w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 kwietnia do 

dnia 15 maja; 

2) 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany 

egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 

2 listopada do dnia 15 grudnia. 

8. Do terminów, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 58–60 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702). 

W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej 

dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 7, termin ten przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej 
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usunięcia. Przedłużenie następuje z urzędu przez operatora systemu. 

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera następujące dane:  

1) imię (imiona) i nazwisko;  

2) datę urodzenia;  

3) miejsce urodzenia;  

4) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;  

5) obywatelstwo (obywatelstwa);  

6) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i adres 

poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada;  

7) nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu, o którym 

mowa w ust. 2.  

10. Zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu 

państwa. Opłata ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły 

rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, 

do dnia 15 stycznia każdego roku. 

11. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 10, pobiera dyrektor CEM. 

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, podany za 

pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Opłata 

powinna być uiszczona niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż 

w terminie 5 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 7.”, 

b) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 

„12. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 10, albo 

wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa 

zgłaszającego się do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą SMK lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej 

wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 6. 

Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych 

w terminie 7 dni od skierowania wezwania dotknięte nim zgłoszenie do PERM 

traktuje się jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje 
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w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

13. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie PERM 

oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą 

SMK lub środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej 

wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 6, 

nie później niż w terminie 14 dni przed terminem danego PERM.”; 

22)  w art. 9 w pkt 2, w art. 10c w ust. 10 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy „fałszywych 

zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywych oświadczeń”; 

23)  w art. 9 w pkt 2, w art. 10g w pkt 5 wyrazy „art. 10b ust. 8” zastępuje się wyrazami 

„art. 10b ust. 10”; 

24)  w art. 9 w pkt 4, w art. 12c w ust. 5 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy „fałszywych 

zeznań” zastępuje się  wyrazami „fałszywych oświadczeń”; 

25)  w art. 9 w pkt 6, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) informację o centrum urazowym oraz centrum urazowym dla dzieci wraz 

z informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do 

realizacji jego zadań, jeżeli centrum urazowe lub  centrum urazowe dla dzieci 

znajduje się na obszarze danego województwa.”; 

26)  w art. 9 w pkt 8, w art. 23a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewoda prowadzi ewidencję centrów urazowych centrów urazowych dla 

dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. 

Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.”, 

b)  w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) adres centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci lub jednostki 

organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie 
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województwa;”; 

27)  w art. 13: 

a) skreśla się pkt 4, 

b) w pkt 5: 

– w lit. b, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wnioski wraz z załącznikami oraz inne wnioski, pisma ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz pisma strony składane w postępowaniu 

w zakresie wydania decyzji administracyjnej w sprawie refundacji leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

składa się w postaci elektronicznej za pomocą SOLR.”, 

– w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6a i 6b” zastępuje się wyrazami 

„ust. 6a–6d” oraz dodaje się ust. 6c i 6d w brzmieniu: 

„6c. W przypadku braku dostępu do SOLR na skutek awarii systemu lub 

działania siły wyższej, termin na dokonania czynności dotyczących 

postępowania w sprawie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego uznaje się za zachowany 

pod warunkiem dokonania w wyznaczonym terminie czynności w postaci 

papierowej. Dokumentacja złożona w postaci papierowej, po uzyskaniu 

dostępu do SOLR, jest wprowadzana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia do systemu w terminie trzech dni roboczych od dnia przywrócenia 

funkcjonalności systemu.  

6d. W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpi brak dostępu do SOLR 

na skutek awarii systemu lub działania siły wyższej, jest możliwe dokonanie 

czynności w zakresie wydania decyzji administracyjnej w sprawie refundacji 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego bez pośrednictwa SOLR. Przepis ust. 6c w zakresie 

wprowadzania do systemu dokumentacji stosuje się odpowiednio.”, 

c) w pkt 9, w art. 32a w ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz prowadzenie negocjacji”; 

28)  w art. 13 w pkt 13: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „w art. 15a ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 15a ust. 1 
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i 2”, 

b) w lit. d w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 5a–5d” zastępuje się wyrazami 

„ust. 5a–5e” oraz po ust. 5b dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„.... W przypadku zlecenia na zaopatrzenie w postaci elektronicznej dane 

określone w ust. 5b pkt 4–12 są nanoszone na wydruku potwierdzającym 

odbiór wyrobu medycznego.”, 

c) w lit. e, w ust. 6 skreśla się pkt 4; 

29)  w art. 15 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w art. 67: 

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego 

dalej „SMK”.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4e w brzmieniu: 

„4a. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, 

przeprowadza się za pośrednictwem SMK. 

4b. Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym 

systemie: 

1) pielęgniarka albo położna; 

2) kierownik specjalizacji.  

4c. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 4b czynności 

za pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

4d. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4c, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2) potwierdzenie przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek 

i położnych tożsamości osoby, która konto założyła, lub  

3) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych 

lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych tożsamości osoby, która 

konto założyła. 

4e. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4c, dokonuje 

w stosunku do: 

1) pielęgniarki albo położnej, o których mowa w ust. 4b pkt 1 – właściwa 

miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;  

2) kierownika specjalizacji – właściwy organizator kształcenia pielęgniarek 

i położnych.”, 

c) dodaje się ust. 8–13 w brzmieniu: 

„8. Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona na rachunek bankowy 

wskazany przez Centrum podany za pomocą SMK w trakcie składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 11. Opłata powinna być uiszczona 

niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu 

terminu składania wniosków wskazanego przez Centrum.   

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7, albo 

wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor Centrum wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą SMK lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty 

elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku. Przepisu art. 64 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.  

10. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, o których mowa 

w ust. 9, w terminie 7 dni od skierowania wezwania dotknięty nim wniosek 

traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji tej dyrektor Centrum informuje 

w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

11. Pielęgniarka, położna składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu 
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państwowego za pomocą SMK.  

12. Centrum przekazuje wyniki egzaminu państwowego do SMK.   

13. W celu aktualizacji Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, 

dyrektor Centrum udostępnia za pomocą SMK wyniki egzaminu państwowego 

Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.”;”; 

30)  w art. 15 pkt 9–12 otrzymują brzmienie: 

„9) w art. 71: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do kursu kwalifikacyjnego przepisy art. 67 ust. 4b–4e stosuje się 

odpowiednio.”; 

10) w art. 72: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.”, 

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„.Przepisy art. 67 ust. 4b–4e i art. 71 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 

11)  w art. 73: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez 

organizatora kształcenia za pośrednictwem SMK.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do kursu dokształcającego przepisy art. 67 ust. 4b-4e stosuje się 

odpowiednio.”; 

12) w art. 76: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzający 

wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa za 
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pośrednictwem SMK wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące 

dane:”, 

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub 

siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;”, 

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia;  

5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć 

teoretycznych i praktycznych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą 

SMK jest założenie konta w sposób umożliwiający uwierzytelnienie podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 

podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności.  

1b. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych 

lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych danych podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 

podyplomowego, o którym mowa w ust. 1. 

1c. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje właściwa 

miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba 

Pielęgniarek i Położnych.”;”; 

31)  w art. 15 w pkt 16 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu: 
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„7. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą 

SMK jest założenie konta w sposób umożliwiający uwierzytelnienie podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 

podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności.  

8.  Uwierzytelnienie, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych 

lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych danych podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia 

podyplomowego, o którym mowa w ust. 1. 

9. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 7, dokonuje właściwa 

miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych – Naczelna Izba 

Pielęgniarek i Położnych.”;”; 

32)  po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wnioski, załączniki i dokumenty, o których 

mowa w art. 24 ust. 6  ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, mogą być składane w dotychczasowy sposób albo za pomocą Systemu Obsługi 

List Refundacyjnych.”; 

33)  art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788 i 855), 

zwanym dalej „SMK”, lekarz albo lekarz dentysta zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie. 



– 19 – 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 19–26 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. 

poz. 1662) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje właściwa miejscowo 

okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska.”; 

34)  w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek pobrany 

z SMK o przystąpienie do PESDL.”; 

35)  w art. 31 w ust. 1 oraz w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, zwanej dalej „PKE””; 

36)  w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwego 

wojewody, wydrukowany z SMK, wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia 

specjalizacyjnego zgodnie z  programem specjalizacji.”; 

37)  w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek pobrany 

z SMK o przystąpienie do PESDL.”; 

38)  art. 34 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 34. 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788 i 855), 

zwanym dalej „SMK”, diagnosta laboratoryjny zakłada w celu dokonywania czynności 

w tym systemie. 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 30, art. 32 i art. 33 

czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje Krajowa Izba 

Diagnostów Laboratoryjnych. 

5. Przepisów art. 33 nie stosuje się do diagnosty laboratoryjnego, który został 

zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 maja 2016 r. 

i nie został dopuszczony do PESDL.”; 

39)  w art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przystąpienie do PESF, 

pobrany z SMK.”; 

40)  w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwego wojewody, 

wydrukowany z SMK, wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia 

specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.”; 

41)  w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przystąpienie do PESF, 
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pobrany z SMK.”; 

42)  art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, 788 i 855), 

zwanym dalej „SMK”, farmaceuta zakłada w celu dokonywania czynności w tym 

systemie. 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 38, art. 40, art. 41 

czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę 

Aptekarską tożsamości osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje właściwa miejscowo 

okręgowa izba aptekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie w stosunku do farmaceuty 

właściwej okręgowej izby aptekarskiej – Naczelna Izba Aptekarska. 

5. Przepisów art. 41 nie stosuje się do farmaceuty, który został zakwalifikowany do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 maja 2016 r. i nie został 

dopuszczony do PESF.”; 

43)  w art. 51: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „art. 1 pkt 28,”  oraz wyrazy „, art. 13 pkt 2–11”, 

b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 1 pkt 28 i art. 13 pkt 2–11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;”; 
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44)  w art. 51 w pkt 3 wyrazy  „i art. 18–43” zastępuje się wyrazami „, art. 15 pkt 8–17 

i art. 18–43”; 

45)  w art. 51 dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) art. 6 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;”; 

46)  w art. 51 w pkt 5 wyrazy „ust. 3 i ust. 4 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3, ust. 4 pkt 2 

i ust. 6”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw stanowią 

uzupełnienie merytorycznych uregulowań ustawy, które poprawią stosowanie jej w praktyce 

oraz zapewnią właściwe rozumienie jej przepisów. Poprawki te mają służyć, w sposób 

zgodny z ideą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, lepszemu funkcjonowaniu 

Systemu Informacji Medycznej. Najbardziej rozbudowana grupa poprawek, nie tyle 

rozszerza, co uzupełnia i doprecyzowuje materię ustawową w zakresie dokonywania 

czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (założenia 

konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która założyła to konto 

i weryfikacja uprawnień tej osoby), odnosząc się do wszystkich ustaw medycznych w części, 

w której regulują one kształcenie pracowników tj. do ustawy o zawodach  lekarza i lekarza 

dentysty, o diagnostyce laboratoryjnej, Prawo farmaceutyczne, o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, o zawodach pielęgniarki i położnej, także do instytucji w nich regulowanych 

i zawartych w  przepisach przejściowych (poprawki nr 6, 9, 10, 12, 16, 21, 23, 29–31, 33, 34, 

36–42 i 44).  

Uzupełnieniem również są poprawki nr 7, 27, 32 i 43, obejmujące przepisy dotyczące 

Systemu Obsługi List Refundacyjnych oraz zapewniające istnienie okresu przejściowego dla 

stosowania dotychczasowych zasad w procedurze składania wniosków o refundację leku, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. 

Zachowaniu zgodności ustaw: o diagnostyce laboratoryjnej, Prawo farmaceutyczne, 

a także o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z art. 233 § 6 Kodeksu karnego w części 

dotyczącej penalizacji składania fałszywego oświadczenia, nie zaś zeznania, służą poprawki 

nr 13, 17, 22 i 24.  

Niektóre poprawki wprowadzono w celu zapewnienia spójności systemu prawnego. 

Niezbędna stała się poprawka nr 2 w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 15 

maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066). Ponadto 

poprawki nr 25 i 26 zapewniają spójność z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz 
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ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, 

rozpatrywanych na 82. posiedzeniu Senatu. 

Senat uznał za potrzebne zawarcie w ustawie niektórych przepisów, których brak 

stanowiłby uchybienie prawne oraz niejasność dla stosujących przepisy – m. in. w ustawie 

o systemie informacji w ochronie zdrowia uściślono: uregulowania dotyczące przetwarzania 

danych usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej oraz odróżnienia certyfikatu do 

uwierzytelniania danych od uwierzytelniania systemu (poprawka nr 3), a także, 

w konsekwencji decyzji dotyczącej nieprzekazywania niektórych danych zakresu zdarzeń 

medycznych, z Narodowego Funduszu Zdrowia do Centralnego Wykazu Pracowników 

przyjęto poprawkę nr 4. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych zaistniała konieczność wprowadzenia przepisu dotyczącego uprawnień 

NFZ-u do uzyskiwania i przetwarzania danych w zakresie realizacji programów lekowych 

(poprawki nr 20 i 46). Nadanie uprawnień do wystawiania zleceń na kontynuację 

zaopatrzenia w wyroby medyczne pielęgniarkom i położnym podyktowało dokonanie zmiany 

zawartej w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poprawka nr 28). Poprawka nr 45 zmierza do 

zapewnienia jednolitego terminu dla obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego 

Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczym, wynikającego z art. 36z Prawa 

farmaceutycznego.   

Spośród innych poprawek można wskazać na poprawki o charakterze porządkującym, 

jak systematyzująca pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej (nr 1), uwzględniająca 

prowadzenie rejestrów medycznych z podziałem na rejestry chorób (nr 5), czy też znoszące 

wzajemne odesłania poprawki nr 14 i 18, a także redakcyjne: nr 8, 11, 15 i 35.  

 


