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EZU.050.2.2020.MD

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na 

2. posiedzeniu Senatu w dniu 18 grudnia 2019 r. w sprawie finansowania projektów 

informatycznych w ochronie zdrowia po 2000 roku uprzejmie proszę przyjąć poniższe 

wyjaśnienia.

Od początku XXI wieku budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jest jednym ze strategicznych 

kierunków rozwoju Unii Europejskiej, jak i krajów członkowskich, w tym Polski. Taka 

tendencja znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju usług informatycznych                

w sektorze zdrowia w naszym kraju, w efekcie czego kolejne e-usługi w zdrowiu stają 

się obowiązującym standardem. Od grudnia 2018 r. lekarze w całej Polsce wystawiają 

zwolnienia tylko w formie elektronicznej, a od 8 stycznia 2020 r. obligatoryjna – poza 

nielicznymi ustawowymi wyjątkami – stała się również e-recepta. 

Działania Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(CSIOZ) związane z monitorowaniem planowanych, budowanych, rozwijanych                     
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i utrzymywanych systemów teleinformatycznych wynikają z realizacji długofalowej 

strategii nie tylko na poziomie krajowym, lecz także unijnym. Wskutek tego realizowane 

projekty znajdują różne źródła finansowania – od budżetu krajowego po środki 

europejskie. 

W programie reform społeczno-gospodarczych zapisanym w Strategii Lizbońskiej, 

przyjętej przez Radę Europy w 2000 r. określono funkcje, jakie powinny spełniać techniki 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla rozwoju ochrony zdrowia. W odpowiedzi na 

regulacje europejskie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

przygotowało program informatyzacji ochrony zdrowia, mający na celu kompleksowe 

zastosowanie technik ICT w polskiej ochronie zdrowia. Kluczowe projekty w tym zakresie 

realizowane przez CSIOZ to:

 Projekt P1: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”,

 Projekt P2: „Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów 

Cyfrowych Rejestrów Medycznych”,

 Projekt P4: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 

zdrowia”. 

PROJEKT P1

W ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1)  są wdrażane systemy 

informatyczne, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem                  

i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich 

realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem 

informacji w obszarze ochrony zdrowia. 

W 2016 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację Projektu P1 w kilku etapach. 

Wobec czego produkty systemu P1 wytwarzane są iteracyjnie. Platforma e-Zdrowie (P1) 

pozwala na obsługę takich funkcjonalności, jak: e-recepta czy e-skierowanie. Wraz 

z udostępnieniem poszczególnych funkcjonalności pacjent zyskuje dostęp do nich przez 

Internetowe Konto Pacjenta. Centralny system P1 będzie też gromadził indeksy                          

o zdarzeniach medycznych oraz o dokumentacji medycznej wytworzonej w ich ramach. 
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PROJEKT P2 – REJESTRY MEDYCZNE

Projekt P2 „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów medycznych” został zrealizowany w ramach 7 osi priorytetowej 

„Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

W jego ramach została dostarczona Platforma Rejestrów Medycznych, która jest 

centralnym miejscem, w którym są zgromadzone informacje z szeregu rejestrów 

funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Na platformie P2 są dostępne: Rejestr 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni 
Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Diagnostów 
Laboratoryjnych, Rejestr Systemów Kodowania, Centralny Rejestr Farmaceutów.

PROJEKT P4 

Projekt P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji                             
w ochronie zdrowia” został zrealizowany w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo 

informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu to 21 388 155,04 zł. 

Dostarczone w jego ramach systemy dziedzinowe usprawnią procesy biznesowe 

związane z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co 

przyczynia się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez 

administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych 

oraz dostępności leków.

W wyniku realizacji projektu powstały nowe teleinformatyczne systemy dziedzinowe 

takie, jak:

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia,

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,

 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,

 System Monitorowania Zagrożeń,

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.
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Ważnym krokiem dla rozwoju technologii cyfrowych w Polsce jest ponadto Program 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). To strategiczny dokument określający 

działania Rady Ministrów zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej 

wykorzystując nowoczesne technologie cyfrowe, a w efekcie usprawnienia 

funkcjonowania państwa oraz stworzenia warunków ułatwiających obywatelowi 

komunikację z administracją publiczną, wykorzystywanie zasobów informacyjnych                      

i udostępnianych rozwiązań. Realizacja zaktualizowanej wersji Programu przewidziana 

jest na lata 2019–2022.

Załącznikiem do PZIP jest plan działań wszystkich resortów. Uwzględnione w nim 

przedsięwzięcia są przypisane do konkretnego celu szczegółowego i kierunku 

interwencji, z określonym terminem realizacji i planowanym źródłem finansowania.                

W przypadku Ministerstwa Zdrowia działania zmierzające do realizacji założeń PZiP 

obejmują m.in. 

 rozwój i utrzymanie Projektu P1, 

 rozwój rejestrów osadzonych na Platformie P2,  

 budowę, utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew, 

 budowę, utrzymanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie systemu 

Poltransplant,

 wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych 

nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,

 cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej 

ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób             

i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza”.

Obecnie wiele z projektów teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia jest 

realizowanych przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

SYSTEM E-KREW

Wśród kluczowych projektów informatycznych realizowanych w sektorze zdrowia należy 

wymienić również projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój 

Nadzoru na Krwiolecznictwem, który ma usprawnić wymianę danych pomiędzy 
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podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie 

oraz przyczynić się do skutecznego zarządzania uzyskiwanymi i wykorzystywanymi 

danymi. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na 

zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki 

niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, 

uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność 

świadczeń dla obywateli. 

Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 37 142 228,77 zł,             

w tym z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 31 433 468,20 zł 

oraz z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 5 708 760,57 zł. Pracę nad 

projektem rozpoczęły się w 2018 r., a ich zakończenie jest planowane na 2021 r.

SYSTEM POLTRANSPLANT

CSIOZ pracuje nad nowym systemem obsługi działań związanych z  transplantacjami             

w ramach projektu „Rozwój i doskonalenie oraz modernizacja ustawowych rejestrów 

transplantacyjnych”. System POLTANSPLANT będzie zawierał informacje dotyczące 

dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy. 

Będą w nim prowadzone m.in. rejestry przeszczepień narządów, tkanek, rejestr żywych 

dawców, rejestr niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej, 

rejestr działań niepożądanych, rejestr osób oczekujących na przeszczepienie oraz inne 

określone przepisami prawa w zakresie transplantologii. 

Projekt jest finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny 

Transplantacyjnej. Łączna kwota środków niezbędnych do realizacji projektu w latach 

2020-2021 wynosi 11 526 759 zł.

EPIBAZA

„EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru 

Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” to projekt 

realizowany w latach 2016-2019 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
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Państwowy Zakład Higieny. Instytut posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) 

dotyczących zdrowia populacji Polski oraz bezpieczeństwa żywności i zagrożeń 

środowiskowych. Dane te stanowią istotne źródło informacji koniecznej dla działań 

planistycznych dla jednostek administracji publicznej różnych szczebli, dla służby 

zdrowia, jak i dla przedsiębiorców pracujących w powiązanych branżach. Program 

EpiBaza  jest narzędziem integrującym wszystkie źródła danych posiadanych                               

i pozyskiwanych przez NIZP-PHH oraz pozwalającym na szybkie i bezpieczne 

przesyłanie tych danych przy zapewnieniu ich wysokiej jakości i z zachowaniem 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,             

a jego całkowity koszt to ok. 25,5 mln zł.

PROFIBAZA

„ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej 

ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób                         

i promocji zdrowia w Polsce” to kolejny projekt realizowany przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Przewiduje on stworzenie 

kompleksowego i funkcjonalnego systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do 

historycznych i aktualnych danych z zakresu:

• wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną,

• programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej realizowanych przez 

Jednostki Samorządu Terytorialnego,

• działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz wyników 

jego realizacji,

• sytuacji zdrowotnej ludności Polski. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Łączna kwota na realizację projektu wynosi ok. 28,8 mln zł. System ma być gotowy do 

końca lutego 2021 r.
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E-USŁUGI

Celem projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych 

Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” jest wdrożenie e-usług w podmiotach 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz doposażenie tych podmiotów 

w infrastrukturę niezbędną do ich świadczenia w celu poprawy dostępności, jakości                     

i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt zakłada 

wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów biorących w nim udział, a także 

umożliwienie integracji z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów 

zapewniającymi dane dla usług biznesowych projektu. 

Ramy czasowe realizacji projektu to 01.01.2019 r. do 30.09.2021 r. Jest finansowany               

z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych, a także z części budżetowej 46. Zdrowie oraz 

wkładu własnego partnerów. Całkowity koszt realizacji to 144 749 629,78 zł.

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY NFZ 

Narodowy Fundusz Zdrowia jako narodowy płatnik także realizuje projekty 

informatyczne mające na celu usprawnienie działania instytucji. Jednym z nich jest 

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY NFZ. Jego celem jest budowa

i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia 

dopasowanego do struktury, zadań i organizacji NFZ oraz do nowych rozwiązań                         

w sektorze ochrony zdrowia. Najważniejsze założenia to: poprawa jakości i dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie stopnia upubliczniania danych w zasobach 

NFZ, uniezależnienie się od dostawców obecnych systemów dziedzinowych. Projekt 

rozpoczął się 18.02.2019 r., a planowana data zakończenia to 18.02.2024 r. 

Reasumując, działania w obszarze sektora zdrowia w zakresie informatyzacji są 

niezwykle istotne dla Ministerstwa Zdrowia, ponieważ usprawniają one pracę wszystkich 

grup zawodowych związanych z tym obszarem. Należy podkreślić, że liczba 

realizowanych w ochronie zdrowia projektów tworzących systemy teleinformatyczne 

oraz ich pozytywny odbiór wśród pacjentów, podmiotów wykonujących działalność 
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leczniczą, lekarzy czy farmaceutów sprawia, że informatyzacja sektora zdrowia jest 

jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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