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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o zmianie ustawy  

o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Tadeusza Dziubę. 
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Krajewski;  (-)   Krzysztof Kubów;  (-)   Jacek Kurzępa;  (-)   Anna 
Kwiecień;  (-)   Bogdan Latosiński;  (-)   Joanna Lichocka;  (-)   Krzysztof 
Lipiec;  (-)   Paweł Lisiecki;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Beata Mateusiak-

 
 



Pielucha;  (-)   Grzegorz Matusiak;  (-)   Andrzej Matusiewicz;  (-)   Kazimierz 
Matuszny;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Adam 
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Tarczyński;  (-)   Robert Telus;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr 
Uściński;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Jerzy Wilk;  (-)   Krystyna 
Wróblewska;  (-)   Jarosław Zieliński;  (-)   Maria Zuba. 



Projekt 

 

U S T A W A   

z dnia … 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw  

Art. 1  W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1, 3 i 4, art. 22 ust. 1-4, art. 23 ust. 1 i art. 24-

27 wyrazy „1 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „1 maja 2017 r.”; 

2) w art. 20 ust. 2 wyrazy „od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.” zastępuje 

się wyrazami „od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.”; 

3) w art. 21:  

a) w ust. 1 i 3-5 wyrazy „31 lipca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 2017 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „31 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2017 r.”; 

4) w art. 26: 

a) w ust. 1: 

- wyrazy „od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.” zastępuje 

się wyrazami „od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.”, 

- wyrazy „31 lipca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 2017 r.”, 

b) w ust. 2: 

- wyrazy „od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. ‘’ zastępuje się 

wyrazami „od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.”, 

- wyrazy „30 czerwca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2017 r.”; 
5) w art. 48:  

a) w ust. 1: 

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu: 

  ,,4a) art. 14e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy, o 

której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

   4b) art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 
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4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

  4c) art. 16r ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy, o 

której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

  4d) art. 16t ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, o 

której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”, 

   - po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

  ,,11a)  art. 56 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7, zachowuje moc do dnia wejścia 

w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy, o której 

mowa w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”, 

-  w  części wspólnej wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 

stycznia 2018 r.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) w ust. 4 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2018 r.”, 

d) w ust. 5 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2018 r.”, 

e) w ust. 6 wyrazy „1 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „1 maja 2017 r.”; 

6) w art. 52: 

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) art. 3 pkt 2, art. 5, art. 6 pkt 16, art. 9 pkt 10 i 11 i art. 29-44, które wchodzą w 

życie z dniem 1 maja 2016 r.;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,,3a) art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3-32, art. 9 pkt 1-4, art. 15 pkt 8-17 i art. 19-28, które 

wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.;”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 3 – 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. 

poz. 65) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla grup 

zawodowych - lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów,  

pielęgniarek i położnych powinien zostać wdrożony z dniem 1 maja 2016 r.  

SMK wprowadza zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły 

procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup zawodowych. Mając na uwadze dobre 

praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także 

dużą liczbę i duże zróżnicowanie użytkowników, do których skierowany jest system, 

uzasadnionym jest etapowe udostępniane jego funkcjonalności. Przyjęcie powyższego 

sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i harmonijne wyeliminowanie błędów 

pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli dopasować system, celem 

zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników. 

Biorąc pod uwagę powyższe właściwym jest uruchomienie SMK od 1 maja 2016 r. 

dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli 

lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych, termin 

wdrożenia należy przesunąć na 1 maja 2017 r. 

Udostępnienie systemu w początkowym etapie jego funkcjonowania mniejszej liczbie 

użytkowników, pozwoli uzyskać czas na jego dostosowanie do pojawiających się potrzeb, 

a także poprawę w zakresie błędów, które nie zostały zidentyfikowane w takcie 

projektowania systemu. Zastosowanie takiej formuły uruchamiania systemu przyczyni 

się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w chwili jego udostępnienia 

wszystkim grupom zawodowym i pozwoli na płynne rozpoczęcie użytkowania systemu. 

W konsekwencji proponowanych regulacji zmianie uległy przepisy przejściowe dotyczące 

kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały wydłużone o rok. Ponadto, mając 

na celu zapewnienie spójności przepisów, w związku z wydłużeniem o rok wejścia w życie 

przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zmianie uległy również 

terminy utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych aktów wykonawczych 

we wskazanym wyżej obszarze. 

Z powyższych przyczyn projektowana ustawa musi wejść w życie z dniem 30 kwietnia 2016 

r., co nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 

Projekt spowoduje pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. 
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Projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek 

samorządów terytorialnych.  

Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 
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