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Słownik pojęć 

Lp. Pojęcie/skrót Definicja 

1.  CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

2.  CWPM Centralny Wykaz Pracowników Medycznych 

3.  
CWUd Centralny Wykaz Usługodawców 

4.  
EMA 

Europejska Agencja Leków ang. European Medicines 

Agency (EMA) 

5.  GIF Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

6.  GIS Główny Inspektorat Sanitarny 

7.  Import docelowy 

Sprowadzanie z zagranicy produktu leczniczego, w trybie 

zgodnym z Art. 4 ust.1 do ust.4 ustawy Prawo 

Farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271 z 

późniejszymi zmianami) oraz środka spożywczego w 

trybie zgodnym z Art. 29a ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U. 2006, nr 171, poz.1225, z 

późniejszymi zmianami) 

8.  Import interwencyjny 

Sprowadzanie produktu leczniczego z zagranicy w trybie 

zgodnym z Art. 4 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo 

Farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271 z 

późniejszymi zmianami) 

9.  Krajowe Jednostki Specjalistyczne Obejmuje NIZP-PZH, Instytut gruźlicy 

10.  MZ Minister Zdrowia 

11.  MZ-55 
Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i 

podejrzeniach zachorowań na grypę 

12.  
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

13.  NIZP-PZH 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny 

14.  Obrót hurtowy 

Wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, 

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu 

produktów leczniczych lub produktów leczniczych 

weterynaryjnych, posiadających pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu wydane w państwie 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 8 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

Lp. Pojęcie/skrót Definicja 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 

ust. 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne, prowadzone z 

wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych 

lub importowanych przez nich produktów leczniczych, 

lub z przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem 

hurtowym, lub z aptekami lub zakładami leczniczymi dla 

zwierząt, lub z innymi upoważnionymi podmiotami, z 

wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania ludności 

(na podst. art 72 ust3 Prawo farmaceutyczne) 

15.  P1 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych 

16.  P2 
Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług 

i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych 

17.  
PBSSP Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 

18.  PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna 

19.  Podmiot odpowiedzialny 

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), lub podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie 

na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

20.  
Pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu 

Decyzja wydana przez uprawniony organ, 

potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być 

przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

21.  Pracownik medyczny 

Osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz 

osoba uprawniona do świadczenia usług 

farmaceutycznych, udzielająca świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz świadcząca usługi farmaceutyczne w 
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Lp. Pojęcie/skrót Definicja 

ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej 

22.  Produkt leczniczy 

Substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana 

jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia 

chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana 

w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, 

poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji 

organizmu poprzez działanie farmakologiczne, 

immunologiczne lub metaboliczne 

23.  Produkty monitorowane 

Produkty refundowane oraz nierefundowane produkty 

lecznicze, które będą przedmiotem monitorowania w 

ZSMOPL 

24.  Produkty refundowane 

W dokumencie termin rozumiany/stosowany jako 

obejmujący łącznie: produkty lecznicze, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 

refundacyjną, wyroby medyczne objęte decyzją 

refundacyjną 

25.  
Projekt 

Projekt pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 

systemu informacji w ochronie zdrowia” 

26.  PSK Publiczna Służba Krwi 

27.  PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

28.  PWDL Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

29.  Rejestr Leków 

Słownik utrzymywany w P1; zawartość słownika 

powstaje w oparciu o zawartość Rejestru Produktów 

Leczniczych, komunikatów GIF oraz wykazu produktów 

refundowanych MZ 

30.  Rejestr Produktów Leczniczych 

Rejestr Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony 

przez URPL; zasób referencyjny dotyczący produktów 

leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP 

31.  
RSWO Resortowy System Wczesnego Ostrzegania 

32.  SEZOZ System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

33.  SMKPM 
System Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych 
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Lp. Pojęcie/skrót Definicja 

34.  SMZ System Monitorowania Zagrożeń 

35.  
SRK 

System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki 

Resortowej 

36.  SSOZ System Statystyki Ochrony Zdrowia 

37.  
Technologia ICT 

Z j. ang. ang. Information and Communication 

Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, 

zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz 

narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz 

transmisją danych za pomocą różnych mediów 

38.  URPL 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 

39.  WIF Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

40.  WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

41.  Wyrób medyczny 

Wyrób medyczny zdefiniowany zgodnie z Art.2 pkt 17 

ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia (Dz.U. 

z 2011, nr 113, poz.657), chyba że przepisy ustawy 

Prawo farmaceutyczne stanowią inaczej. 

42.  Zgłoszenia NOP 
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia 

niepożądanego odczynu poszczepiennego 

43.  
Zgłoszenia ZLB 

Zgłoszenia związane ze stwierdzeniem dodatnich 

wyników badań laboratoryjnych 

44.  
Zgłoszenia ZLK 

Zgłoszenia związane z rozpoznaniem zakażeń i chorób 

zakaźnych 

45.  
ZLK-1 

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub 

choroby zakaźnej 

46.  
ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy 

47.  
ZLK-3 

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na 

chorobę przenoszoną drogą płciową 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_regulacji_(automatyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transmisja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
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Lp. Pojęcie/skrót Definicja 

48.  
ZLK-4 

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / 

zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ 

chorej na AIDS 

49.  
ZLK-5 

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej 

50.  
ZSMOPL 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi 
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1 Podsumowanie 
Głównym celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem 

do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego 

planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, 

sprzętowych, dostępności leków. Cele szczegółowe projektu wymieniono w rozdziale 2.3, a szczegółowa 

charakterystyka poszczególnych celów projektu została ujęta w rozdziale 5. 

W Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ochrona zdrowia została wskazana na trzecim miejscu 

w priorytetowych kierunkach do wdrożenia w zakresie e-usług publicznych, zarówno na poziomie 

centralnym jak i regionalnym. Realizacja projektu stworzy możliwość wykorzystywania nowoczesnych 

technologii ICT w obszarze ochrony zdrowia poprzez następujące produkty: 

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

 System Monitorowania Zagrożeń, 

 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. 

Realizacja projektu będzie sprzyjać przekształceniu Polski w państwo bardziej nowoczesne i przyjazne dla 

zainteresowanych podmiotów poprzez uruchomienie dziedzinowych systemów teleinformatycznych z 

jednoczesnym zagwarantowaniem neutralności technologicznej. 

Projekt należy zaklasyfikować, jako projekt służący obsłudze pacjentów/obywateli oraz przedsiębiorców. 

Dlatego też e-usługi dostarczane w ramach realizacji niniejszego projektu będą służyły obywatelom, 

administracji oraz przedsiębiorcom. Dzięki projektowi i rezultatom jego realizacji poprawie ulegnie poziom i 

jakość usług medycznych świadczonych na rzecz obywateli. Dla administracji medycznej projekt przyniesie 

korzyści w postaci usprawnienia procesów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i 

kompetencyjnych dostępnych w ochronie zdrowia. Podsumowując, realizacja projektu przyniesie szereg 

korzyści (omówionych w dalszej części studium), z których korzystały będą m.in. następujące grupy 

użytkowników końcowych: 

 Pracownicy medyczni, 

 Usługobiorcy, 

 Apteki, 

 Hurtownie farmaceutyczne, 

 Usługodawcy, 

 Administracja publiczna.  

Wymienione wyżej główne produkty planowane do realizacji w trakcie projektu (szczegółowo opisano je w 

dalszej części studium w rozdziale 5.5.1) zostaną wykonane w ramach zamówień uzupełniających do 

postępowania nr CSIOZ-WZP-6151-PO-3/11 pn. „Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny 

systemów w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz postepowania nr CSIOZ-WZP.6151.65.2012 pn. „Dostawa 

Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla części II-IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia 

Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. 
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Koszt projektu wynosi 25 mln zł. 

 

Uzyskanie pełnej funkcjonalności projektu planowane jest na wrzesień 2015 roku, po wdrożeniu wszystkich 

elementów składowych projektu.  

Projekt został podzielony na dwie zasadnicze fazy: 

 Faza przygotowania Projektu – realizowana w III kwartale 2014 r. – obejmuje przygotowanie i 

podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu, powołanie zespołu projektowego po stronie 

Wnioskodawcy, realizację procedur przetargowych i opracowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacji projektu (zakłada się realizację również w IV kwartale 2014 r.); 

 Faza realizacji Projektu – realizowana od III kwartału 2014 r. do III kwartału 2015 r. – realizowana 

od III kwartału 2014 r. do III kwartału 2015 r. – obejmuje analizę systemową, zbudowanie i 

wdrożenie poszczególnych systemów dziedzinowych, usługi doradcze, promocję Projektu, 

Zarządzanie Projektem i dostawy sprzętu.. 

Harmonogram realizacji Projektu został ujęty w rozdziale 7.3.3, a harmonogram rzeczowo-finansowy 

przedsięwzięcia znajduje się w rozdziale 8.3. 

Projekt jest powiązany z innymi projektami realizowanymi przez administrację publiczną – m.in. projektem 

„e-PUAP”, projektem „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych” (P1) oraz z projektem już zrealizowanym w ramach 7 osi PO IG – „Platforma 

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2). 

Koncepcja techniczna zakłada zastosowanie architektury SOA zorientowanej na usługi, co umożliwi 

efektywną integrację systemów informatycznych w ochronie zdrowia. 

Za realizację projektu odpowiedzialne będzie CSIOZ, jednak skuteczna realizacja projektu będzie również 

uzależniona od współpracy z innymi podmiotami/interesariuszami, do których zaliczyć można: 

 PIS,  

 GIS,  

 URPL,  

 NIZP-PZH, 

 GIF, 

 WIF, 

 Podmioty prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi (hurtownie farmaceutyczne, składy 

celne i konsygnacyjne produktów leczniczych), 

 Podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki ogólnodostępne, punkty 

apteczne, apteki szpitalne, działy farmacji, apteki zakładowe z wyłączeniem aptek zakładów 

karnych), 
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 Jednostki sprawozdające – podmioty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z 

PBSSP, w tym m.in.: usługodawcy działający w ochronie zdrowia (podmioty lecznicze, praktyki 

lekarskie i pielęgniarskie), organy administracji publicznej (wojewodowie, marszałkowie 

województw, starostowie), instytuty medyczne (psychiatrii, gruźlicy), medyczne samorządy 

zawodowe, NIZP-PZH, szkoły i uczelnie medyczne, higienistki szkolne, Wojewódzkie Ośrodki 

Medycyny Pracy, Regionalne Centra Krwiodawstwa, Narodowe Centrum Krwiodawstwa 

 

Niniejszy dokument obrazuje stan wiedzy wnioskodawcy na dzień składania wniosku. Zakłada się, że w 

czasie trwania projektu wiedza ta będzie sukcesywnie rozwijana i uszczegóławiana. 

2 Podstawowe informacje o projekcie 

2.1 Geneza i istota projektu 

Obowiązek realizacji projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 

zdrowia” wynika z zapisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.  

U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy oraz kluczowego dla 

realizacji kwestii technicznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 

526). 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, system 

informacji obejmuje tzw. dziedzinowe systemy teleinformatyczne, które obsługują jednorodne zadaniowo 

obszary działalności Państwa.  

W ramach projektu planowane jest zbudowanie oraz wdrożenie następujących systemów dziedzinowych:  

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

 System Monitorowania Zagrożeń, 

 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. 

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania informacją w ochronie zdrowia, co przyczyni się 

do poprawy funkcjonowania jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia oraz wsparcia 

kształtowania polityki zdrowotnej państwa. 

2.2 Tytuł projektu 

Niniejsze studium wykonalności przedstawia opis realizacji projektu o nazwie: 
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„Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”. 

2.3 Cel projektu 

Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do 

informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania 

opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, 

sprzętowych, dostępności leków. 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które zostały wymienione poniżej.  

1. [CS1] Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o 

których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). 

2. [CS2] Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu 

skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

3. [CS3] Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie 

produktami leczniczymi. 

4. [CS4] Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów 

kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów 

doszkalających. 

5. [CS5] Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów 

ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego 

niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju, 

planowania środków finansowych na realizację takich zakupów wg aktualnych potrzeb, umożliwią 

dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń 

medycznych. 

Do głównych celów technicznych można zaliczyć: 

1. [CT1] Dostarczenie rozwiązania informatycznego wspomagającego wykorzystanie zasobów 

informacyjnych do celów statystyki publicznej między administracją centralną a podmiotami 

leczniczymi na terenie Polski podlegającymi obowiązkowi sprawozdawczemu (dla systemu SSOZ). 

2. [CT2] Utworzenie aplikacji wspierających standardowe działania dla celów monitorowania 

zagrożeń, polegające na udostępnieniu usługodawcom (w tym również pacjentom oraz innym 

podmiotom zobowiązanym do składania informacji o zagrożeniach) usług umożliwiających 

rejestrację zgłoszeń o zagrożeniach, a podmiotom administracji publicznej zobowiązanym do 

zbierania zgłoszeń o zagrożeniach, udostępnienie usług umożliwiających przetwarzanie informacji 

(o zagrożeniach) zgromadzonych w ramach scentralizowanego systemu informatycznego (dla 

systemu SMZ). 

3. [CT3] Dostarczenie rozwiązania informatycznego wspomagającego wykorzystanie zasobów 

informacyjnych między administracją centralną a podmiotami zaangażowanymi w obrót 

produktami leczniczymi na terenie Polski (dla systemu ZSMOPL). 
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4. [CT4] Dostarczenie rozwiązania informatycznego wspomagającego wykorzystanie zasobów ochrony 

zdrowia w szczególności wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia 

świadczeń zdrowotnych (SEZOZ). 

5. [CT5] Dostarczenie rozwiązania informatycznego wspomagającego procesy kształcenia 

podyplomowego personelu medycznego oraz monitoring tych procesów (SMK). 

6. [CT6] Dostarczenie, instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej niezbędnej do działania 

systemów. 

 

Osiągnięcie celów szczegółowych możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie systemów 

teleinformatycznych wspierających określone obszary biznesowe, odpowiednio: 

 System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

 System Monitorowania Zagrożeń, 

 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. 

 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

Projekt stanowi jeden z elementów realizacji strategii Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, w tym wdrożenia i rozpowszechniania e-Zdrowia. Osiągnięcie celów założonych w 

projekcie przyczyni się do realizacji inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego 

oraz e-Zdrowia.  

Projekt jest zgodny z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej, w tym w szczególności w zakresie nw. korzyści: 

 2.7.2 Stabilna opieka zdrowotna i wsparcie dla godnego i niezależnego życia.  

 2.7.4 e-administracja. 

Projekt jest zgodny z zapisami dokumentu pn. „Szczegółowy opis priorytetów PO IG, 2007-2013 Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013”. 

Projekt jest również zgodny z 6 celem PO IG jakim jest wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych w gospodarce (szczegóły w tym zakresie opisano w rozdziale 5.2). 

Cel jest zgodny z celem 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej 

administracji” PO IG, 2007-2013. 

Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celu 7 osi priorytetowej, którego realizacja polega na 

poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności usług i 

zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i 

przedsiębiorców.  
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2.4 Lokalizacja projektu 

Projekt będzie realizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ma charakter ogólnokrajowy, 

ponieważ wdrożone zostaną systemy, z których korzystać będą i z którymi komunikować będą się 

użytkownicy zlokalizowani na terenie całego kraju.  

Produkty projektu – realizowane systemy informatyczne będą dostępne na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Biuro projektu oraz część infrastruktury dla systemu będą zlokalizowane w siedzibie Wnioskodawcy - 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

2.5 Odbiorcy ostateczni projektu 

Na potrzeby niniejszego Studium Wykonalności wyodrębniono grupy odbiorców ostatecznych 

realizowanego projektu. Odbiorców tych podzielono ze względu na obszary merytoryczne wynikające z 

zakresu poszczególnych produktów (systemów dziedzinowych) niniejszego projektu. Szczegółowa 

charakterystyka poszczególnych grup odbiorców oraz ich udział/role w poszczególnych produktach 

niniejszego projektu zostały opisane w dalszej części studium (w rozdziale 4). 

2.5.1 Odbiorcy w obszarze Statystyki w Ochronie Zdrowia 

 Ministerstwo Zdrowia, 

 Urzędy wojewódzkie zaangażowane w proces tworzenia statystyki publicznej w sektorze 

ochrony zdrowia, 

 Główny Urząd Statystyczny, 

 Jednostki sprawozdające – podmioty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z 

PBSSP. 

2.5.2 Odbiorcy w obszarze Systemu Monitorowania Zagrożeń 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

 Główny Inspektorat Sanitarny, 

 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 

 Publiczna Służba Krwi, 

 Pracownicy medyczni, 

 Krajowe Jednostki Specjalistyczne, 

 Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej, 

 Pacjenci, 

 Pracownicy administracyjni zgłaszający tygodniowy/dzienny meldunek o zachorowaniach i 

podejrzeniach zachorowań na grypę, 

 Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 

 Właściciele/opiekunowie zwierząt, 

 Przedstawiciele medyczni. 
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2.5.3 Odbiorcy w obszarze Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

 Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 

 Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne, 

 Podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki ogólnodostępne, punkty 

apteczne, apteki szpitalne, działy farmacji, apteki zakładowe z wyłączeniem aptek zakładów 

karnych) 

 Podmioty prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi (hurtownie farmaceutyczne, 

składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych), 

 Podmioty odpowiedzialne 

 Ministerstwo Zdrowia 

 CSIOZ 

 Usługobiorcy 

 

2.5.4 Odbiorcy w obszarze Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  

 Świadczeniodawcy, 

 Personel medyczny, 

 Ministerstwo Zdrowia, 

 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 

 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 

 Centrum Egzaminów Medycznych, 

 Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

 Ministerstwo Obrony Narodowej, 

 Naczelna Izba Lekarska, 

 Okręgowe Izby Lekarskie, 

 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 

 Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, 

 Naczelna Izba Aptekarska, 

 Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, 

 Uczelnie Medyczne, 

 Jednostki Szkolące, 

 Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy. 

 

2.5.5 Odbiorcy w obszarze Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia  

 Świadczeniodawcy, 

 Usługobiorcy, 

 Ministerstwo Zdrowia, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia,  

 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 19 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

 Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich, 

 Organy założycielskie podmiotów lecznicznych. 

 

 

3 Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia 

3.1 Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) powstało 1 sierpnia 2000 r. zarządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i 

Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). 

CSIOZ jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy 

społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią 

Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji 

zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, 

statystycznych i ekonomicznych. 

Zgodnie ze statutem CSIOZ (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2010 r. Nr 9, poz. 56), do działalności podstawowej 

należy: 

 realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i 

ochronę zdrowia, harmonizację z przepisami Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i 

programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw 

zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych; 

 realizacja zadań wspierających rozwój systemów informacyjnych, w szczególności systemów 

ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań optymalizujących 

wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie 

i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym 

dotyczących usług medycznych; 

 wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej  

w ramach Priorytetu XII ,,Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 

zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013; 

 prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 

88, poz. 439, z późn. zm.); 

 dokonywanie analiz i ocen skutków przekształceń organizacyjnych i zmian finansowania,  

w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym. 

 realizacja zadań, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 3 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 

1039); 
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 zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). 

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ściśle współpracuje m.in. z komórkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz innymi instytucjami administracji rządowej, wojewódzkimi 

wydziałami spraw społecznych oraz wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego w zakresie statystyki 

medycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. CSIOZ utrzymuje 

również stałe kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także świadczeniodawcami i samorządami zawodów medycznych. 

Poniżej został zaprezentowany schemat organizacyjny CSIOZ. 

 

  

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Ministra 

właściwego do spraw zdrowia na wniosek Dyrektora Centrum.    

Organizację i porządek w procesie pracy w Centrum oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy są 

uregulowane w Regulaminie Pracy zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum. Postanowienia Regulaminu 

Pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, niezależnie od treści i rodzaju umowy o pracę. 

http://csioz.bip.gov.pl/regulamin/regulamin-organizacyjny-centrum.html
http://csioz.gov.pl/bip2/images/pliki/StatutCSIOZ.pdf
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W ramach struktury organizacyjnej CSIOZ zostało utworzone Biuro Zarządzania Projektami, którego 

działalność bezpośrednio związana jest z realizacją projektów finansowanych w ramach 7 osi priorytetowej 

POIG.  

Do zadań Biura Zarządzania Projektami należy m.in.1): 

1) prowadzenie spraw w zakresie zarzadzania projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Priorytet VII "Społeczeństwo informacyjne - budowa 

elektronicznej administracji" w Centrum (Beneficjenta) oraz prowadzenie spraw związanych z 

wypełnieniem obowiązków Beneficjenta, o których mowa w stosownych umowach; 

2) zarządzanie projektami prowadzonymi w Centrum, zgodnie z przyjętymi metodykami (PRINCE2, MSP) 

oraz wynikającymi z nich standardami projektowymi, w szczególności: 

a) organizowanie i utrzymywanie zespołów projektowych, w tym zespołów: 

- zarzadzania strategicznego, 

- biura projektów, 

- kierowników projektu, 

- architektów rozwiązań, 

- analityków biznesowych, 

b) opracowywanie, harmonogramowanie i harmonizowanie realizacji planów projektów, 

definiowanie, analizowanie i akceptowanie produktów, analizowanie i zarzadzanie 

ryzykami, 

c) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym projektów, w tym przede 

wszystkim wniosków o płatność, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 

d) udzielanie wsparcia administracyjnego zespołom projektowym, 

e) prowadzenie dokumentacji i zarzadzanie konfiguracja projektów, 

f) monitorowanie i opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej, 

g) zarzadzanie jakością, w tym dokonywanie przeglądów jakości, 

h) zarzadzanie bezpieczeństwem informacji, w tym dokonywanie przeglądów bezpieczeństwa, 

i) zarzadzanie spójnością projektów, 

j) opracowywanie i realizacja planów komunikacji na rzecz realizowanych projektów oraz komunikacji z 

otoczeniem, zwłaszcza interesariuszami projektów oraz z wykonawcami zewnętrznymi, 

                                                           

1) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia - REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY 

ZDROWIA 
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k) inicjowanie, wsparcie i monitorowanie procesów udzielania zamówień publicznych, będących we 

właściwości wydziału, 

l) sporządzanie protokołów i innych wymaganych dokumentów z posiedzeń Komitetów 

Sterujących; 

3) prowadzenie spraw związanych ze wsparciem projektów, w szczególności związanych z: 

a) budowa zespołów projektowych, 

b) udzielaniem konsultacji i doradztwem, w tym w zakresie metodyki PRINCE2, 

c) wdrożeniem standardowej metodyki dla wszystkich projektów realizowanych przez Biuro Zarzadzania 

Projektami, 

d) dostarczeniem narzędzi i wiedzy koniecznej do zarzadzania projektami, w tym wiedzy dotyczącej 

używanych programów komputerowych, 

e) dbałością o terminowa realizacje zadań, ich monitorowanie, a także wykorzystanie oprogramowania 

wspomagającego zarzadzania projektami; 

4) przygotowywanie wstępnych projektów dokumentów programowych; 

5) wsparcie merytoryczne Wydziału Organizacyjno-Prawnego w przygotowaniu; wstępnych projektów 

aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych; 

6) prowadzenie spraw księgowo-finansowych na potrzeby projektów, w tym związanych z wnioskami o 

płatność; 

7) gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami; 

8) monitorowanie i sprawozdawczość stanu realizacji projektów; 

9) przygotowywanie i inicjowanie projektów; 

10) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów Centrum; 

11) prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym rejestrów projektowych; 

12) zamykanie projektów; 

13) przekazywanie użytkownikom do eksploatacji stworzonych systemów informacyjnych; 

14) prowadzenie rejestru doświadczeń z realizowanych projektów; 

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy; 

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw 

Teleinformatycznych. 

 

3.2 Stosunki prawno-własnościowe między poszczególnymi stronami projektu 

Punkt ten nie dotyczy omawianego Projektu, ponieważ w jego realizacji uczestniczy tylko CSIOZ. 
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3.3 Doświadczenie stron projektu 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia posiada doświadczenie w realizacji projektów 

teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia również współfinansowanych ze środków unijnych. 

Kluczowym dla systemu ochrony zdrowia projektem realizowanym przez CSIOZ w obecnej perspektywie 

finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Projekt Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), 

który ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia 

umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie 

zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia. Zakończenie realizacji przedmiotowego projektu planowane jest 

na czerwiec 2015 roku. 

W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski 

niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń 

zdrowotnych na terenie Polski. 

Realizacja Projektu P1 przyniesie poprawę jakości obsługi pacjentów wynikającą z dostępności informacji o 

stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez 

umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

Zaplanowane do wdrożenia w ramach Projektu P1 rozwiązania zakładają: 

 Gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o elektronicznej dokumentacji medycznej 

pacjentów - dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych 

pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi 

możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej, 

 Elektroniczną obsługę recept (e-Recepty), skierowań (e-Skierowania), zwolnień (e-Zwolnień), zleceń 

(e-Zlecenia), 

 Udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce 

wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i planować 

działania w tej dziedzinie. 

Produkty Projektu P1: 

 Portal - Platforma dostępowa, Platforma publikacyjna, Internetowe Konto Pacjenta, Aplikacje 

usługodawców i aptek, Aplikacje płatników, Aplikacje innych podmiotów, 

 System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne, Recepty, Skierowania i 

zwolnienia, Osobista dokumentacja medyczna, 

 System Obsługi Rejestrów – Rejestry, Słowniki, Zarządzanie danymi podstawowymi, 
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 Rozliczeń - Wsparcie rozliczania usług,  Wsparcie refundacji leków, 

 System Weryfikacji, 

 Szyna Usług; Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty, Monitorowanie, 

 System Wykrywania Nadużyć, 

 System Wspomagania Rozliczeń – wsparcie rozliczania usług i leków, 

 System Administracji – Audyt, Zabezpieczenia i prywatność, Administracja, 

 Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych. 

Projekt P1 jest jednym z dwóch centralnych projektów mających na celu informatyzację ochrony zdrowia, 

który docelowo zasilany będzie przez komplementarne inicjatywy lokalne w ramach lecznictwa otwartego i 

zamkniętego. Platforma P1 będzie jednym z głównych narzędzi obsługujących system informacji medycznej 

w ochronie zdrowia, który obejmować będzie bazy danych funkcjonujące w ramach: Systemu Informacji 

Medycznej, dziedzinowych systemów teleinformatycznych (Systemu Rejestru Usług Medycznych 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, Systemu Ewidencji Zasobów 

Ochrony Zdrowia, Systemu Monitorowania Zagrożeń, Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń 

Opieki Zdrowotnej, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) oraz rejestrów medycznych. 

Kolejnym projektem, który został zrealizowany przez CSIOZ w obecnej perspektywie finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i który jest drugim centralnym narzędziem obsługującym 

system informacji medycznej w ochronie zdrowia jest uruchomiona z początkiem stycznia 2013 r. Platforma 

udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2).  

Wdrożenie Projektu P2 przyczynia się do upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora 

ochrony zdrowia pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz umożliwia elektroniczną 

rejestrację i aktualizację danych rejestrowych. Ponadto daje przedsiębiorcom perspektywę składania drogą 

elektroniczną wniosków do rejestru, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz popularyzuje 

wykorzystanie podpisu elektronicznego i wspiera w pobieraniu danych rejestrowych przez administrację 

publiczną. Platforma P2 jest uniwersalnym narzędziem informatycznym, służącym do utrzymywania 

rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych, zapewniającym optymalny poziom bezpieczeństwa. 

Podczas integracji z Platformą P2, rejestry są przebudowywane do postaci zgodnej z architekturą 

referencyjną rejestru medycznego, co sprawia, iż komunikują się z Platformą P2 za pomocą webserwisów 

lub są osadzane w całości na Platformie P2. W roku 2013 oraz pierwszej połowie 2014 roku z Platformą P2 

zintegrowane zostały następujące rejestry: 
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 Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz Rejestr 

udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, 

 Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, 

 System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej służący do tworzenia 

i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia. Właścicielem 

i administratorem systemu jest CSIOZ, które zostało powołane do pełnienia roli Polskiego Organu 

Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia. Podstawowe pojęcia, związane z rejestracją 

systemów kodowania znajdują się w zamieszczonym na stronie SRL słowniku. Procesy, 

zaimplementowane w systemie, związane z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z polską 

normą PN 1068:2005. System powstał w 2007 r. 

 Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP, 

 Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Rejestr służy monitorowaniu realizacji rządowego 

„Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016". 

Celem Programu jest obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych, zapewnienie pacjentom 

najwyższego standardu leczenia niepłodności, zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności oraz 

osiągnięcie poprawy trendów demograficznych. W elektronicznym rejestrze znajdują się: 

 szczegółowe dane klinik uczestniczących w programie refundacyjnym, 

 dane kobiet poddawanych in vitro, w szczególności: informację o niepłodności, liczbie i 

rodzaju wykonanych badań, liczbie i jakości pobranych gamet, liczbie utworzonych, 

przeniesionych i przechowywanych zarodków, 

 informacje o powikłaniach związanych z sztucznym zapłodnieniem oraz dane o liczbie 

uzyskanych ciąż, ich przebiegu, urodzeniu dziecka i stanie jego zdrowia. 

 System Informatyczny Rezydentur (SIR), który jest nowoczesnym rozwiązaniem do obsługi umów 

rezydenckich umożliwiającym elektroniczną obsługę, zawieranie i realizację. System zapewnia: 

 większe bezpieczeństwo, wiarygodność oraz bieżącą aktualizację danych, 

 skrócenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów rezydenckich dzięki 

elektronicznemu obiegowi dokumentów, 

 optymalizację planowania i gospodarowania środkami publicznymi, 

 możliwość dokonywania wszechstronnych analiz danych, 

 zautomatyzowaną wymianę niezbędnych danych między aplikacjami obsługującymi umowy 

rezydenckie Ministerstwa Zdrowia. 

 

CSIOZ prowadzi również: 
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 Krajowy Rejestr Dawców Krwi, który jest cyfrową platformą gromadząca istotne informacje 

dotyczące dawców krwi, umożliwiającą: 

 wzmocnienie nadzoru nad krwiolecznictwem; 

 jednostkom publicznej służby krwi - szybki przepływ informacji z jednoczesnym 

zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych danych 

 połączenie i wymianę danych pomiędzy ze szpitalami, w których przetacza się krew, jej 

składniki i produkty krwiopochodne 

 Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych. Stanowi platformę cyfrową do gromadzenia 

danych o operacjach wykonywanych we wszystkich Ośrodkach Kardiochirurgii w Polsce, a następnie 

ich analizy i wykorzystania w celu:  

 poprawy wyników i jakości leczenia   

 zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu 

kardiochirurgicznym, oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji  

 raportowania danych jakościowych i ilościowych dotyczących kardiochirurgii polskiej do 

Ministra Zdrowia  

 zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS  

 analizy kosztów leczenia  

 wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych. 

Rejestr zawiera informacje dotyczące liczby zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci; 

rodzaju tych zabiegów, zakresu i wyników w okresie szpitalnym w Polsce. 

 Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (CRCMPD), który umożliwia 

monitorowanie zdarzeń klinicznych pacjentów z przedporodowym, okołoporodowym i 

wczesnodziecięcym uszkodzeniem tzw. górnego neuronu ruchowego, którego konsekwencją jest 

zespół objawów mózgowego porażenia dziecięcego. 

 System Monitorowania Wypadków Konsumenckich (SMWK) - jest to system monitorowania 

wypadków konsumenckich, który gromadzi informacje o wypadkach konsumenckich, ich 

okolicznościach i skutkach zdrowotnych, a także o produktach mających związek z wypadkami. 

Informacje przetwarzane w systemie umożliwiają identyfikowanie produktów, które ze względu na 

swoje cechy lub okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne. Na postawie zbieranych 

danych mogą być podejmowane przez organ nadzoru odpowiednie działania interwencyjne, jak 

również może być podejmowana przez właściwe instytucje działalność informacyjna i edukacyjna. 

 Ponadto, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest administratorem systemu 

Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą – RPWDL, który jest elektronicznym 

rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 
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Nr 112, poz. 654) Przedmiotowy system umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów 

do rejestru oraz posiada następujące funkcjonalności umożliwiające: 

 tworzenie wniosków: o wpis podmiotu do rejestru, o wpis zmian w rejestrze, o wykreślenie 

podmiotu z rejestru, 

 wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego, 

 pobieranie zaświadczeń, 

 przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i 

wysłanych drogą elektroniczną. 

 Kolejnym systemem jest SSRMZ – System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia, który realizuje 

zadania statystyki publicznej w segmencie ochrony zdrowia. 

 ZOZMAIL - System Komunikacji w Ochronie Zdrowia powstał zgodnie z realizacją Programu 

Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania niniejszego systemu 

jest poprawa przepływu informacji elektronicznej pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność 

leczniczą, jak również placówkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. Jednolity 

system nazewnictwa skrzynek pocztowych oraz użycie narzędzi do wyszukiwania określonego 

adresata stanowi skuteczne narzędzie do szybkiej komunikacji. 

Jednocześnie, CSIOZ pełni rolę Koordynatora Projektów e-Zdrowia m. in. poprzez inicjowanie działań 

związanych z integracją projektów centralnych dotyczących projektów realizowanych w ramach środków 

europejskich oraz projektami mającymi na celu informatyzację ochrony zdrowia w regionie całego kraju 

oraz zapewnienie wsparcia dla projektów regionalnych i zespołów operacyjnych najważniejszych obszarów 

z dziedziny technologii IT, standardów, modeli referencyjnych usług, wytycznych interoperacyjności. CSIOZ 

w zakresie swoich zadań koordynacyjnych podejmuje działania na poziomie centralnym oraz regionalnym 

komplementarne w stosunku do Projektu P1, mające na celu wdrożenie systemów do prowadzenia 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, cyfrowej aparatury medycznej oraz telemedycyny. 

Ponadto, CSIOZ prowadzi szeroko zakrojone działania w poniższym zakresie, dotyczące standardów dla 

funkcjonowania elektronicznej dokumentacji medycznej: 

 Implementation Guide dla HL7 CDA (m.in. definicje struktur dokumentów, wymagalność danych 

oraz słowniki - recepta, skierowanie, zlecenie); 

 Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej gromadzonych w Systemie P1; 

 Zbiór dobrych praktyk w zakresie sposobu przetwarzania EDM (kwestie bezpieczeństwa); 

 Środowisko testowe dla producentów oprogramowania. 
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4 Analiza otoczenia projektu 
Informatyzacja ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych zagadnień strategicznych oraz celów 

operacyjnych wielu dokumentów Unii Europejskiej oraz krajowych, gdyż wpływa pozytywnie na rozwój 

społeczno-gospodarczy, a więc również poprawę kondycji oraz konkurencyjności gospodarki. 

 

4.1 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 

Ogólna charakterystyka systemu opieki zdrowotnej  

W Polsce w 1999 roku przyjęto model ochrony zdrowia, który oparty jest na powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym. Celem tego modelu jest ochrona ludzi przed nieprzewidywalnym zdarzeniem i wynikającą z 

niego utratą bezpieczeństwa materialnego w ramach realizacji zasady solidaryzmu społecznego. Każdy 

zatrudniony płaci określoną procentowo stawkę ubezpieczenia zależną od uzyskiwanych dochodów.  

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne stanowi główne źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce.  

Polski system ochrony zdrowia regulują w szczególności następujące akty prawne:  

1. Konstytucja RP  

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011  o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, 

poz. 657) 

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 

1634, z późn. zm) 

5. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 

sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 164, 

poz. 1027 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 

52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

7. Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) 

8. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst 

jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 Nr 252 poz. 1697) 

10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania 

podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 20 czerwca 

2008 r. (Dz.U. z 2008 r, Nr 123, poz. 801 z późn. zm.), 

11. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r, Nr 81 poz. 484) 

12. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2008 

r, Nr 149 poz. 944) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
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szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz 

wykreśleń z tego rejestru (Tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 325)  

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) 

„Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP z 1997 roku wszyscy obywatele, niezależnie od ich sytuacji materialnej, 

mają prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

System obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje około 98% populacji, w tym członków rodzin 

osób płacących składki ubezpieczeniowe oraz pewne grupy społeczne, których składki pokrywane są z 

budżetu państwa.   

Funkcje zarządcze, finansowania oraz nadzoru i kontroli rozdzielone są pomiędzy Ministerstwo Zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz samorządy terytorialne. NFZ finansuje świadczenia opieki 

zdrowotnej i kontraktuje je z publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami Dynamikę budżetu NFZ i 

jego wykonania przedstawia poniższy wykres:  

Wykres 1– Przychody NFZ

 

źródło: MWTarade – „NFZ – Jakie przychody w 2013 i 2014 r. ?”, Dariusz Strojewski, Łódź 2013 

Zgodnie z ustawą z 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.), świadczenia 

opieki zdrowotnej udzielane są przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, jak również indywidualne 

i grupowe praktyki lekarskie. W podstawowej i specjalistycznej opiece ambulatoryjnej (POZ i AOS) dominują 

świadczeniodawcy niepubliczni oraz indywidualne praktyki. Publiczne podmioty lecznicze mogą być 

tworzone przez władze na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub centralnym (ministerialnym), 

a także przez publiczne uczelnie medyczne, prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 

nauk medycznych. Mogą one funkcjonować jako samodzielne zakłady (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej - SPZOZ), jednostki budżetowe lub instytucje badawcze (uprzednio funkcjonujące w formie tzw. 
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jednostek badawczo-rozwojowych – JBR). Zdecydowana większość publicznych podmiotów leczniczych 

funkcjonuje jednak w formie samodzielnych.” 2 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi świadczenia zdrowotne są:  

 Podmioty lecznicze  

 Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie  

 Apteki  

 Personel Medyczny  

Warto zauważyć, że system opieki zdrowotnej jest jednym z częściej modyfikowanych obszarów polityki 

społecznej w Polsce, a kolejne zmiany mają na celu usprawnienie niewydolnego systemu, osiągnięcie w 

pełni sprawnego i efektywnego modelu funkcjonowania. Mimo wprowadzania kolejnych zmian - jest to w 

dalszym ciągu jedno z priorytetowych wyzwań stojących przed ustawodawcami, politykami. W 

opublikowanym w 2009r. raporcie przygotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów „Polska 2030 - 

Wyzwania rozwojowe" opieka zdrowotna jest zaliczona do jednego z ośmiu strategicznych obszarów 

rozwoju Polski w najbliższych latach. Sytuacja taka z jednej strony stwarza szansę na zmiany na lepsze w 

tym obszarze, z drugiej strony jednak, silne uzależnienie jakiegokolwiek segmentu rynku od decyzji 

politycznych, negatywnie wpływa na stabilność rynku i wzrost jakości świadczonych na nim usług.  

Sytuacja demograficzna  

Na podstawie danych WHO szacuje się, że obecnie mężczyźni w Polsce żyją przeciętnie o ok. 4,8 roku 

krócej niż wynosi średnia długość życia mieszkańców UE, przy czym różnica w stosunku do najdłużej 

żyjących mieszkańców Szwecji wynosi 7,5 lat. Obecna długość życia Polaków jest równa tej, jaka dla ogółu 

krajów UE występowała 17 lat temu.3  

Wykres 2 – Trwanie życia w Polsce w latach 1985-2035 (prognoza)   

 

                                                           

2 Zarys systemu ochrony Zdrowia Polska 2012 – praca zbiorowa pod redakcją Stanisławy Golinowskiej, Warszawa 

2012 r. 

3 Opracowano na postawie „Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa”  19 września 

2012 r. Kancelaria Prezydenta RP  
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Źródło: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, Załącznik do Uchwały nr 

137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

Pomimo tego, wzrostowa tendencja długości życia i zmiany struktury demograficznej powodują, że w 

perspektywie roku 2030 należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne ze 

względu na zmiany demograficzne, które spowodują wzrost liczby osób powyżej 65 roku życia.  

Prognozowaną strukturę społeczeństwa przedstawia Główny Urząd Statystyczny w dokumencie „Prognoza 

ludności na lata 2003-2030”. 

Wykres 3 – Ludność wg płci i wieku w 2002 i 2030 r. 

 

Źródło: GUS „Prognoza ludności na lata 2003-2030” 
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Diagnozując sytuację demograficzną GUS podaje: „W okresie następnych 20 lat liczba ludności w wieku 

produkcyjnym będzie systematycznie maleć aż do 20,8 mln w 2030 r., a w wieku poprodukcyjnym - rosnąć 

aż do 9,6 mln. Łączna liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku 

produkcyjnym zwiększy się z 60 do 72 (a więc tzw. obciążenie ekonomiczne wzrośnie o jedną piątą). 

Znaczny przyrost zanotujemy w najstarszych grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 

2010 r. o 50% i osiągnie pół miliona, a w 2030 r. dojdzie do prawie ośmiuset tysięcy. Liczba stulatków 

wzrośnie ponad pięciokrotnie – do ponad 9 tysięcy.  

Rosnący udział ludzi starych będzie miał wpływ nie tylko na system świadczeń społecznych nadzorowanych 

przez państwo, ale też na rynek dóbr i usług zakupywanych w celu zaspokajania rozmaitych potrzeb tej 

grupy ludzi. Należy się spodziewać, że w przyszłości jeszcze większy będzie popyt na wyroby 

farmaceutyczne i usługi medyczne, ale też prawdopodobnie na to wszystko, co jest związane ze spędzaniem 

czasu wolnego. W dalszej przyszłości potrzeba będzie jeszcze więcej lekarzy, pielęgniarek i ośrodków opieki, 

chociaż –być może – rozwiną się zautomatyzowane systemy monitorowania zdrowia i sprawowania opieki 

medycznej.”4 

Przy takiej skali zmian wymagane jest skoordynowane działanie w wielu obszarach związanych z ochroną 

zdrowia i opieką społeczną począwszy od szkolenia personelu medycznego z zastosowania zawansowanych 

rozwiązaniach technologicznych czy wspierania aplikowania nowych technologii do praktycznych 

zastosowań.  

„Kolejnym aspektem mającym wpływ na ochronę zdrowia jest status społeczno-ekonomiczny. Struktura 

społeczno-ekonomicznej ludności Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej jest mniej korzystna, 

aczkolwiek z pewnymi wyjątkami. Do najważniejszych wyznaczników statusu społecznego należy poziom 

wykształcenia. Struktura wykształcenia ludności Polski charakteryzuje się korzystnymi zmianami, jakie 

zachodzą w czasie ostatnich kilkunastu lat. Wyniki ostatnich dwóch Spisów Powszechnych Ludności w 2002 

i 2011 r pokazały, że odsetek osób w wieku 13 lat i więcej, które mają wykształcenie wyższe zwiększył się z 

9,9% do 17,5%. Coroczne szacunki GUS metodą bilansową pokazują, że kobiety mają przeciętnie lepsze 

wykształcenie niż mężczyźni i wciąż występują duże różnice w wykształceniu mieszkańców miast i wsi na 

niekorzyść tych drugich.”5   

Wykres 4 – Struktura wykształcenia ludności Polski 

                                                           

4 „Prognoza ludności na lata 2003-2030”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007 

5 „Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i Jej Uwarunkowania 2012”, NIZP- PZH, Warszawa 2013 
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 Źródło GUS 

Personel medyczny  

„Pomimo rozwiniętego systemu kształcenia, liczba lekarzy, pielęgniarek, i innego personelu medycznego w 

Polsce w stosunku do liczby mieszkańców jest niezadowalająca z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa. Również struktura zawodów medycznych jest gorsza w porównaniu do średniej innych 

państw Unii Europejskiej - notowany jest niski udział personelu średniego szczebla i pielęgnacyjnego oraz 

stomatologów w ogólnej liczbie zatrudnionych w systemie. W Polsce w roku 2010 przypadało blisko 2,1 

lekarza na 1 000 osób i współczynnik ten sytuuje kraj na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów UE. 

Wskaźnik liczby pielęgniarek na 1 000 osób w roku 2010 wynosił 4,87 i był blisko o 1/3 niższy niż średnia dla 

wszystkich państw Unii Europejskiej. Wśród pozytywnych zjawisk zaznaczających się od początku roku 2005 

można wymienić ogólny lekki wzrost liczby personelu medycznego. Współczynniki te są szczególnie 

niepokojące w kontekście transformacji demograficznej polskiego społeczeństwa i zwiększającemu się 

udziałowi osób powyżej 60 roku życia w populacji. Wśród wielu przyczyn niskiej liczby personelu 

medycznego wymienić należy między innymi niskie dochody tej grupy zawodowej w latach 90 ubiegłego 

wieku, kosztowny i uciążliwy proces kształcenia podyplomowego, emigrację tych grup zawodowych do 

krajów, gdzie wynagrodzenia sektora zdrowotnego są wyższe tj. krajów Europy Zachodniej. W Polsce nie ma 

systemu obowiązkowej rejestracji pielęgniarek i lekarzy wyjeżdżających do pracy za granicą, ale według 

danych Rejestru Lekarzy przy Naczelnej Izbie Lekarskiej do lipca 2012 roku 8 600 lekarzy (6,9% wszystkich 

posiadających prawo wykonywania zawodu) wydano certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do 

pracy w państwach EU.  

Wykres 5 – Liczba lekarzy pracujących w PL na 100 000 mieszkańców 
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Źródło NIZP-PZH 

Wykres 6 – Współczynnik lekarzy wykonujących zawód powyżej 65 roku życia 

 

Źródło NIZP-PZHNiekorzystne wskaźniki w zakresie liczby personelu medycznego dały impuls Ministerstwu 

Zdrowia do wdrożenia reform w zakresie systemu kształcenia zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. W 
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systemie kształcenia lekarzy przedsięwzięto kroki w celu ułatwienia ubiegania się o specjalizacje, skracania i 

uatrakcyjniania stażu podyplomowego oraz reformę Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Wykorzystano 

również środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dofinansowania szkoleń pielęgniarek, jak i 

lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii, onkologii oraz medycyny pracy. W ciągu ostatnich pięciu lat 

wzrosły również wynagrodzenia personelu medycznego a szczególnie lekarzy, co może się przyczynić 

również do ograniczenia emigracji zarobkowej tej grupy zawodowej.”6  

Ponieważ otoczenie realizowanego projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 

informacji w ochronie zdrowia” jest ściśle zależne od zakresu poszczególnych produktów (systemów 

dziedzinowych) niniejszego projektu, dalszą analizę otoczenia projektu (ujętą w kolejnych podrozdziałach) 

przedstawiono w podziale na poszczególne systemy dziedzinowe. 

 

Zidentyfikowane potrzeby zmian prawnych  

W niniejszej sekcji ujęto zakres zmian prawnych, które zostały zidentyfikowane przez Wnioskodawcę w 

wyniku przeprowadzonej analizy prawnej.  W wyniku przedmiotowej analizy został przygotowany Projekt 

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

zmian dziedzinowych systemów teleinformatycznych). Celem postulowanych w ww. projekcie zmian, jest 

stworzenie ram prawnych porządkujących działanie projektowanych teleinformatycznych systemów 

dziedzinowych. 

Oprócz zmiany w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 

113, poz. 657, z późn. zm.), ww. projekt ustawy wprowadza zmiany w następujących ustawach: 

a) ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 

zm.);  

b) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

757, 1245, 1635.); 

c) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.); 

d) ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 174); 

e) ustawie z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 

oraz z 2013 r. poz. 1039); 

f) ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 

1634 oraz z 2013 r. poz. 1650). 

Poniżej wymieniono najważniejsze z postulowanych zmian. 

Wg obecnego stanu prawnego zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy o SIOZ przetwarzanie danych w systemach 

dziedzinowych miało rozpocząć się z dniem 01.08.2014 r. Projekt zmiany ustawy dostosowuje ten termin.  

Pozostałe zmiany wyszczególniono w podziale na poszczególne systemu dziedzinowe. 

                                                           

6 Na podstawie: Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i Jej Uwarunkowania 2012, PZH) 
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4.1.1 System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia są: 

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 z 2011 r. 
Poz. 657, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz.1159, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemu statystyki w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz.999, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2005 r.,  Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 526, z późn. 
zm.) 

Otoczenie systemu SSOZ w przedmiotowym zakresie w znacznym stopniu wynika z zapisów ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 z 2011 r. Poz. 657), w której ujęto 

m.in. zagadnienia związane z budową dziedzinowych systemów teleinformatycznych – w tym Systemu 

Statystyki w Ochronie Zdrowia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. o SIOZ: 

„System Statystyki w Ochronie Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane 

dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowia.” 

Art. 23 ust. 2 ww. ustawy o SIOZ określa zakres danych, które będę przetwarzane  w ramach SSOZ:   

„2. W Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia są przetwarzane: 

1) dane statystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 i art. 31 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.14); 

2) dane statystyczne zgromadzone w systemach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a oraz c–i; 

3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2 dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowa, zbierane w celu realizacji 

zadań publicznych. 

oraz określa role podmiotów w zakresie działania systemu SSOZ: 

„5. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

6. Administratorem danych przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy 

do spraw zdrowia.” 
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Kluczowym elementem tworzenia i definiowania procesów statystyki publicznej jest Program Badań 

Statystyki Publicznej7. Program badań statystycznych statystyki publicznej jest to wykaz ustalający zakres 

tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nim obowiązki. PBSSP jest 

podstawowym dokumentem, do którego należy się odwołać w celu uzyskania informacji o danym badaniu. 

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze 

rozporządzenia. Projekt PBSSP na każdy następny rok ustalany jest przez Radę Statystyki, na podstawie 

propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS. Rada Statystyki przedstawia Radzie Ministrów projekt PBSSP 

nie później niż do 30 czerwca każdego roku. 

Rozporządzenie ustanawiające PBSSP określa dla każdego badania: 

• Temat i organ prowadzący badanie - badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć 

każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk dających się 

obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych. 

• Organem prowadzącym badania statystyczne statystyki publicznej jest Prezes GUS. Rada Ministrów 

może ustalić w PBSSP, że badanie statystyczne będzie prowadzone przez inny wskazany naczelny 

lub centralny organ administracji państwowej albo Narodowy Bank Polski. Ma to miejsce wówczas, 

gdy badanie wymaga specjalistycznej wiedzy, którą ten organ dysponuje, albo jest on w posiadaniu 

danych zgromadzonych w innym celu. Rada Ministrów może również przyjąć, że badanie 

statystyczne będzie prowadził Prezes GUS wspólnie z innym wskazanym naczelnym lub centralnym 

organem administracji państwowej, inną instytucją rządową, Narodowym Bankiem Polskim albo z 

wojewodą. Rada Ministrów może także ustanowić, że prowadzącym badanie będzie wskazany 

urząd statystyczny wspólnie z wojewodą albo organem samorządu terytorialnego na jego wniosek. 

• Rodzaj badania - Badania statystyczne statystyki publicznej mogą być prowadzone jako badania 

pełne całej zbiorowości, w tym spisy powszechne, albo jako badania reprezentacyjne na 

wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości. 

• Zakres podmiotowy i przedmiotowy - PBSSP szczegółowo wskazuje zakres zbieranych danych oraz 

wskazuje podmioty zobowiązane do ich przekazania, m.in. według rodzajów formy prawno-

organizacyjnej lub rodzaju prowadzonej działalności. 

• Źródła danych statystycznych - Statystyka publiczna uprawniona jest do zbierania danych 

statystycznych ze wszystkich dostępnych źródeł (sprawozdawczość GUS, sprawozdania innych 

resortów, administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, opracowania, szacunki własne). 

Zasada ta jest ograniczona w odniesieniu do danych chronionych na podstawie ustaw, tajemnicą 

zawodową, np. lekarską, adwokacką. Podmioty zobowiązane do udzielania informacji i 

przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności 

(podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

• Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego. 

Jeżeli badanie zostało ujęte jako obowiązkowe, podmioty zobowiązane są do udzielenia i 

przekazania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w określonym zakresie, 

formie i terminie. W badaniach prowadzonych z udziałem osób fizycznych zabrania się, na zasadzie 

obowiązku, zbierania informacji dotyczących rasy, wyznania, życia osobistego, poglądów 

filozoficznych i politycznych. 

                                                           

7 Źródło informacji: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/ 
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• PBSSP określa każdorazowo zakres i formę zbierania danych osobowych niezbędnych do danego 

badania (w przypadku spisów powszechnych – odrębna ustawa). 

• Służby statystyki publicznej są upoważnione do zbierania do celów statystycznych następujących 

danych o osobach fizycznych: imiona i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan 

cywilny, data zawarcia i ustalenia małżeństwa, adres zamieszkania, data zgonu, identyfikator 

systemu ewidencji ludności. 

• Inne dane dające się zidentyfikować z konkretną osobą fizyczną mogą być zbierane wyłącznie 

wtedy, gdy w Programie wskazano jako źródło danych statystycznych dokument zawierający dane 

osobowe, które przy ich przekazywaniu do celów statystycznych nie dają się w prosty sposób 

oddzielić lub gdy identyfikacja ta jest niezbędna do opracowania wyników badania statystycznego. 

• Forma przekazania danych - Dane statystyczne przekazywane są na formularzach 

sprawozdawczych, kwestionariuszach i ankietach statystycznych lub w innej formie. Prezes Rady 

Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co 

do sposobu ich wypełnienia, wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w 

badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. 

• Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

• Częstotliwość i termin przekazania danych Badania statystyczne mogą być prowadzone jako 

badania jednorazowe, stałe lub cykliczne. Rada Ministrów zapewnia ujęcie w PBSSP badań 

mających podstawowe znaczenie dla obserwacji procesów społecznych i gospodarczych, a w 

szczególności: badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia i 

występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, badań 

gwarantujących porównywalność wyników w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie 

obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania, badań koniecznych 

dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 

• Miejsce przekazywania danych statystycznych (np. GUS, urząd statystyczny w województwie, na 

terenie którego ma siedzibę podmiot zobowiązany, ankieterowi statystycznemu) 

• Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy udostępniania wynikowych 

informacji statystycznych 

• Prowadzący badanie statystyczne ma obowiązek ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania 

wynikowych informacji statystycznych. Wynikowe informacje statystyczne są: ogłaszane w 

wydawnictwach GUS i urzędów statystycznych, w wydawnictwach innych organów prowadzących 

badanie statystyczne statystyki publicznej (po uzgodnieniu z Prezesem GUS), publikowane w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” (w szczególności podstawowe 

wielkości i wskaźniki), podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu, dostępne w 

trybie i formach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. 

w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji 

statystycznych. 

• Koszty i sposób finansowania - Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane, ze 

środków budżetu państwa, ujętych w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, do 

wysokości określonej corocznie w PBSSP.  

• W przypadku, gdy PBSSP określa, iż prowadzącym badanie będzie inny organ administracji 

państwowej środki na jego realizację ujęte są odpowiednio w części go dotyczącej. 

• W wyjątkowych przypadkach badanie statystyczne ujęte w Programie może być finansowane ze 

źródeł pozabudżetowych, zadeklarowanych przez prowadzącego badanie. 
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Co roku są tworzone nowe plany w zakresie badań statycznych w Polsce. Aktualnie obowiązujący PBSS 

został zdefiniowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, i swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia: 

• Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia, 

• Zachorowania i leczeni na wybrane choroby, 

• Hospitalizacja, 

• Profilaktyka, 

• Szczepienia ochronne, 

• Kadra medyczna ochrony zdrowia, 

• Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie, 

• Apteki, 

• Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

• Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, 

• Narodowy Rachunek Zdrowia, 

• Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

• Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia. 

Analizując ww. przepisy można wyodrębnić następujące grupy interesariuszy zaangażowanych w proces 

statystyki publicznej w ochronie zdrowia: 

• Minister Zdrowia – administrator danych przetwarzanych w systemie; odpowiada za zbieranie 

danych statystycznych, opracowywanie na ich podstawie raportów, publikowanie raportów w 

formie biuletynów statystycznych, dostarczanie danych statystycznych na potrzeby  EUROSTAT-u,  

• CSIOZ - administrator systemu,  

• Organy administracji rządowej (wojewodowie) weryfikujące dane statystyczne dostarczane w 

ramach PBSSP przez jednostki sprawozdające z ich terenu działania 

• Jednostki sprawozdające – podmioty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z 

PBSSP, w tym m.in.: usługodawcy działający w ochronie zdrowia (podmioty lecznicze, praktyki 

lekarskie i pielęgniarskie), organy administracji publicznej (wojewodowie, marszałkowie 

województw, starostowie), instytuty medyczne (psychiatrii, gruźlicy), medyczne samorządy 

zawodowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoły i uczelnie medyczne, higienistki szkolne, 

Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Regionalne Centra Krwiodawstwa, Narodowe Centrum 

Krwiodawstwa. 

Zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie Systemu 

Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz .U. z 2013 r., poz. 770 z późn. zm.), zostały już zdefiniowane i określone 

główne cechy nowego systemu jako : 

"System w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi związane z tworzeniem 

statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań na podstawie gromadzonych danych: 

1) dostęp do aktualnych wzorów formularzy sprawozdawczych, 

2) automatyczne pobieranie danych lub ich ręczne wprowadzanie z innych systemów 

teleinformatycznych lub plików zewnętrznych, 
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3) automatyczną walidację danych wprowadzanych do systemu drogą elektroniczną oraz danych 

wprowadzanych do systemu ręcznie, 

4) wizualizacje wypełnionych raportów statystycznych, 

5) bieżące zapisywanie danych gromadzonych za pomocą raportów statystycznych, 

6) archiwizację prowadzonych raportów statystycznych, 

7) przygotowanie, udostępnianie i wysyłanie raportów statystycznych, 

8) odbieranie raportów statystycznych wraz z zawartymi w nich danymi, 

9) weryfikację raportów statystycznych, 

10) tworzenie zbiorów danych ze zgromadzonych danych statystycznych, a następnie dokonywanie 

na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz, 

11) generowanie ze zintegrowanej bazy danych zbiorów danych ostatecznych w postacie 

elektronicznej pozwalającej na jej przetwarzanie i przekazanie Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego, w zakresie oraz według stanów i okresów ujętych w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej, 

12) przekazywanie lub zapewnianie dostępu drogą elektroniczną do metadanych dotyczących 

struktury i jakości zbiorów danych oraz słowników pojęć, klasyfikacji i list kodowych, przez 

metadane rozumie się zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym 

usystematyzowanych informacji opisujących dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, 

kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowywanie oraz zarządzanie. (…)” 

Zidentyfikowane potrzeby zmian prawnych w obszarze statystyki w ochronie zdrowia 

Zmiana w zakresie art. 23 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
przewidującego utworzenie Systemu Statystki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) wynika z potrzeby pozyskiwania 
danych do SSOZ jedynie z niektórych systemów dziedzinowych spośród przewidzianych w aktualnym stanie 
prawnym w art. 23 ust. 2 pkt 2. Dane w związku ze zmianą, pozyskiwane będą tylko z systemów objętych 
niniejszym projektem, tj. : 

 Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, 

 Systemu Monitorowania Zagrożeń, 

 Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. 

W związku z realizacją części zadań Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-
Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych przez System Statystyki Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) 
oraz brakiem możliwości ustalenia zakresu danych gromadzonych i przetwarzanych o kosztach leczenia w 
zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchyla się art. 28 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.  Pierwotnie art. 28 ustawy miał 
następujący kształt: 

„System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych 
jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych o 
kosztach leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
gromadzenie i przetwarzanie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej” 

Zmiana ta pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie funkcjonalności systemu SSRMZ do celów tworzenia 

SSOZ. 
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4.1.2 System Monitorowania Zagrożeń 

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie Systemu Monitorowania Zagrożeń są: 

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 z 2011 r. 

Poz. 657), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń 

(Dz. U. z 2013 r. Poz. 853), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 

1723), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 

statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz.1159), 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45 

poz. 271 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 

1634, z późn. zm.). 

Otoczenie projektu w przedmiotowym zakresie w znacznym stopniu wynika z zapisów ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 z 2011 r. Poz. 657), w której ujęto 

m.in. zagadnienia związane z budową dziedzinowych systemów teleinformatycznych – w tym Systemu 

Monitorowania Zagrożeń. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. o SIOZ: 

„System Monitorowania Zagrożeń jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest: 

1) poprawa efektywności działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ 

na zdrowie i życie ludzi; 

2) umożliwienie usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o 

zagrożeniach do rejestrów, o których mowa w ust. 2 pkt 1—4, w postaci dokumentu elektronicznego.” 

Zgodnie z art. 26 ust. 9 ww. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w 

sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń (Dz. U. z 2013 r. Poz. 853). Rozporządzenie określa minimalną 

funkcjonalność Systemu Monitorowania Zagrożeń oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i 

udostępniania danych gromadzonych w systemie. 

Art. 26 ust. 2 ww. ustawy o SIOZ określa podmioty oraz zakres przetwarzanych przez nie zgłoszeń, które 

będą uwzględnione w ramach SMZ:   

„2. System Monitorowania Zagrożeń zawiera dane przetwarzane przez: 

1) podmioty prowadzące rejestry zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań 

laboratoryjnych, prowadzone na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz 

z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723); 

2) podmioty prowadzące rejestry niepożądanych odczynów poszczepiennych, o których mowa w art. 21 ust. 

4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
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3) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

wykonującego zadania w zakresie zbierania raportów oraz informacji o niepożądanych działaniach 

produktu leczniczego, badanego produktu leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego 

produktu leczniczego weterynaryjnego;  

4) pracowników medycznych wskazanych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty.” 

 

Jednocześnie należy mieć na względzie, że w odniesieniu do przytoczonego wyżej przepisu art.26 ust. 2 

ustawy o SIOZ (odwołania do niego znajdują się również w dalszej części niniejszego rozdziału), jego treść 

będzie dostosowywana w związku z proponowanymi zmianami, jakie zostały ujęte w Projekcie ustawy o 

zmianie ustawy systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Proponowane 

zmiany prawne zostały szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego rozdziału – w sekcji 

„Zidentyfikowane potrzeby zmian prawnych w obszarze monitorowania zagrożeń”. 

 

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 3 w ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń działał będzie „resortowy 

system wczesnego ostrzegania, umożliwiający podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

określonych w ust. 2 oraz podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, umieszczanie oraz odbiór informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia”. Zgodnie z ww. przepisem, w proces umieszczania oraz odbioru w RSWO 

informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi 

zaangażowane będą m.in. GIS, URPL, NIZP-PZH oraz pozostałe podmioty realizujące zadania publiczne w 

zakresie, poprawy efektywności działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających 

wpływ na zdrowie i życie ludzi. 

 

Podsumowując, w wyniku analizy ww. przepisów można wyodrębnić następujące główne grupy 

interesariuszy zaangażowanych w proces składania oraz obsługi informacji i zgłoszeń o zagrożeniach: 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna – instytucja państwowa powołana na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49), która została powołana do realizacji zadań 

nadzorczych w zakresie poszczególnych obszarów ochrony zdrowia publicznego. Podlega bezpośrednio 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i jest kierowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego, który 

stanowi centralny organ administracji rządowej.  Główny Inspektor Sanitarny swoje ustawowe zadania 

wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

Główny Inspektorat Sanitarny – instytucja państwowa zarządzana przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Struktura stacji sanitarnych w Polsce jest następująca – na szczeblu centralnym GIS oraz NIZP-PZH 

(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny), pod który podlega 16 Wojewódzkich 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, pod które podlega 319 Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych. Wnioski/zgłoszenia wpływają na poziomie szczebla powiatowego (PSSE), wyżej 

przekazywane są najważniejsze informacje (bez danych osobowych widniejących na poszczególnych 

zgłoszeniach). Krajowe Jednostki Specjalistyczne w odniesieniu do chorób, dla których są właściwe, 
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posiadają pełny dostęp do danych. Pozostałym podmiotom wyższego szczebla (PSSE) oraz GIS udostępniane 

są informacje z pominięciem danych osobowych zawartych na poszczególnych zgłoszeniach). 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – instytucja 

państwowa zarządzana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych, który jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym m.in. w 

sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów 

leczniczych dopuszczanych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia — w zakresie określonym 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). 

Zadania i zasady działania Prezesa URPL określa ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451). Z 

perspektywy realizowanego projektu jednym z kluczowych zadań Prezesa URPL zgodnie z art. 4 p.1 h) ww. 

ustawy jest „prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów leczniczych, w 

szczególności nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych i produktów leczniczych 

weterynaryjnych oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania”. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Instytut Naukowo-Badawczy 

zwany dalej "NIZP-PZH" działa na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 

1927 o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336 z późn. zm), Ustawy z dnia 25 lipca 

1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (Dz. U z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z późn. zm) zwanej dalej 

"ustawą" oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 Sierpnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 308 z późn. zm). 

Podstawowym zadaniem PZH jest prowadzenie badań naukowych i prac usługowo- badawczych z zakresu 

higieny, mikrobiologii, epidemiologii i statystyki medycznej dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia 

ludności. 

Publiczna Służba Krwi - Publiczna służba krwi (PSK) w Polsce jest integralną częścią publicznej służby 
zdrowia. Jedną z jednostek organizacyjnych PSK jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który, jako 
państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia, pełni nadzór merytoryczny nad 
działalnością PSK. Przedmiotem działalności Instytutu w ramach PSK jest prowadzenie badań naukowych i 
prac rozwojowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wdrażanie uzyskanych wyników w 
praktyce. Ponadto, do zadań Instytutu w ramach PSK należą m. in.: przygotowanie raportu warunkującego 
uzyskanie akredytacji przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, przeprowadzanie w nich 
kontroli, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji w sprawach dotyczących 
wymagań zdrowotnych, jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę krwi i dawca krwi, określanie 
medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujących w jednostkach 
organizacyjnych publicznej służby krwi, prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi, opracowywanie 
programów szkolenia, udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią oraz propagowanie honorowego 
krwiodawstwa. Pozostałymi jednostkami publicznej służby krwi są regionalne centra krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa. Udział PSK, jako interesariusza projektu, będzie obejmował udostępnianie dla PSK 
informacji o zarejestrowanych w systemie zgłoszeniach (ZLK, ZLB), w trybie przeglądu danych. W oparciu o 
ww. informacje (głównie o zakażeniach występujących u potencjalnych dawców krwi) PSK będą mogły 
dokonywać weryfikacji i kwalifikowania danej osoby, jako potencjalnego dawcy krwi). Poza tym, obowiązek 
przekazywania zgłoszeń ZLB obejmował będzie również kierowników medycznych laboratoriów 
diagnostycznych znajdujących się w strukturze PSK. 

http://www.ihit.waw.pl/organizacja-publicznej-sluzby-krwi.html


 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 44 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej – WOMP jest jednostką organizacyjną Wojskowej Służby 
Zdrowia podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. WOMP wykonuje 
rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicznymi, a także zadania w zakresie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, 
Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej, dysponując zapleczem 
diagnostyczno – laboratoryjnym. WOMP przygotowany jest do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i 
przeciwepizootycznej wojsk w rejonie odpowiedzialności. Obszary odpowiedzialności terytorialnej WOMP 
zgodne są z podziałem administracyjnym kraju. Zgłoszenia ZLK pochodzące z PWDL, dla których organem 
założycielskim jest Minister Obrony Narodowej lub Minister Spraw Wewnętrznych będą również 
udostępniane w pełnym zakresie odpowiednio Inspektorom sanitarnym PIS MSW (16 inspektorów na 
szczeblu województw, dla zgłoszeń pochodzących od lekarzy MSW) oraz komendantom Wojskowych 
Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (WOMP – 5 komendantów dla odpowiednich obszarów wojskowych, 
dla zgłoszeń pochodzących od lekarzy MON). 

Pracownicy medyczni – grupa interesariuszy biorąca udział w procesie obsługi zgłoszeń (na etapie 

zgłaszania zagrożeń) obejmująca lekarzy, felczerów, farmaceutów, lekarzy dentystów, ratowników 

medycznych, pielęgniarki, położne oraz diagnostów laboratoryjnych 

Pacjenci – grupa interesariuszy, biorąca udział w procesie zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania 

niepożądanego działania leku w trybie art. 36d ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutycznym. Z kolei zgłoszenia 

niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie z art. 24 ust. 4a ustawy o Prawie 

Farmaceutycznym mogą być dokonywane przez osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciela 

medycznego oraz właściciela zwierzęcia lub opiekuna zwierzęcia. 

  

W kontekście wyżej przytoczonego art. 26 ust. 2 p. 1 ustawy o SIOZ obowiązek przetwarzania danych 

System Monitorowania Zagrożeń będzie zbierać informacje dotyczące następujących zagrożeń: 

• podejrzeń lub rozpoznań zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK) 

• dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB) 

• niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) 

• zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55) 

• niepożądanych działań produktów leczniczych 

• niepożądanych działań badanych produktów leczniczych 

• niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych 

• niepożądanych działań badanych produktów leczniczych weterynaryjnych 

 

Zgłoszenia ZLK 

Proces obsługi zgłoszeń ZLK obecnie odbywa się na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 z 2008 r. poz. 1570 z późn. 

zm.). Obowiązujące wzory zgłoszeń ZLK zostały opublikowane jako załączniki do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej 

lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r., Poz. 848). Wzory te obejmują 

następujące zgłoszenia ZLK: 

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,  
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ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy, 

ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową, 

ZLK-4 -Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby 

zakażonej HIV/ chorej na AIDS,  

ZLK-5 -Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej 

 

Zgłoszenia ZLB 

Proces obsługi zgłoszeń ZLB obecnie odbywa się na podstawie art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 z 2008 r. poz. 1570 z późn. 

zm.). Wzory zgłoszeń ZLB zostały opublikowane w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 

października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających 

zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich 

przekazywania. Wzory te obejmują następujące zgłoszenia ZLB: 

a. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych, 

b. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą, 

c. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem 

ludzkiego upośledzenia odporności (HIV), 

d. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, 

rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi 

chlamydiozami oraz rzęsistkowicą. 

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż obecnie trwają prace legislacyjne na etapie projektu rozporządzenia z 

dnia 13.01.2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów 

formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania. Wskazany wyżej 

projekt rozporządzenia obejmuje następujące wzory zgłoszeń ZLB: 

ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, 

ZLB-2 – Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy, 

ZLB-3 – Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) 

Zgłoszenia MZ-55 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 z 2008 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 

2014 (Dz. U. z 2013 r. poz.1159) lekarze mają obowiązek zgłaszania zachorowań i podejrzeń zachorowań na 

grypę w meldunkach MZ-55. Wzór zgłoszenia MZ-55 opublikowany jest na stronach internetowych 

Państwowego Zakładu Higieny8. Zgłoszenie dotyczy grypy – jest to formularz zbiorczy zgłaszany przez dany 

                                                           

8 http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/2014/MZ-55_2014.doc 

http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/2014/MZ-55_2014.doc
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POZ (podmioty wykonujące działalność medyczną – Podstawowa Opieka Zdrowotna). Podmioty 

wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: 

a) sporządzają meldunki: 

- tygodniowe - cztery razy w miesiącu, za okresy sprawozdawcze 1-7, 8-15, 16-22, 23-ostatni dzień 

miesiąca, 

- dzienne - w okresie wzrostu liczby zachorowań, 

b) przekazują meldunki w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego po zakończeniu przyjęć (podmioty 

udzielające świadczeń ambulatoryjnych) lub pierwszego dnia po okresie sprawozdawczym do godz. 800 

(podmioty udzielające świadczeń stacjonarnych i całodobowych), 

c) nie przekazują meldunków negatywnych o braku zachorowań, 

d) meldunki na formularzu wysyłają jako potwierdzenie meldunków przekazywanych telefonicznie lub w 

inny sposób 

W kontekście wyżej przytoczonego art. 26 ust. 2 p. 2 ustawy o SIOZ obowiązek przetwarzania danych w 

SMZ obejmuje następujące typy zgłoszeń: 

Zgłoszenia NOP  

Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) 

obecnie odbywa się na podstawie art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczeniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 z 2008 r. poz. 1570 z późn. zm.). Wzory zgłoszeń NOP 

zostały opublikowane w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Wzory te obejmują 

następujące zgłoszenia NOP: 

a. Formularz zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy), 

b. Formularz zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG. 

 

W kontekście wyżej przytoczonego art. 26 ust. 2 p. 3 ustawy o SIOZ obowiązek przetwarzania danych w 

SMZ obejmuje następujące typy zgłoszeń: 

Zgłoszenia niepożądanych działań produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych 

 

Zgłoszenia niepożądanych działań produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych 

odbywają się zgodnie z obowiązującym przepisami: 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 

271 z późn. zm.) zwana dalej ustawą „o Prawie farmaceutycznym”, 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z 

późn. zm.) 
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Niepożądane działanie produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych zostało 

zdefiniowane w ramach ustawy „o Prawie farmaceutycznym”. Zgodnie z art. 2 p.3a oraz 3b ww. ustawy:  

3a) działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie 

produktu leczniczego; 

3b) działaniem niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego – jest każde niekorzystne i 

niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego: 

 występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach profilaktycznych, 

diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji 

fizjologicznych organizmu, 

 które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny” 

Ww. ustawa definiuje również tzw. ciężkie niepożądane działanie produktu leczniczego – zgodnie z 

poniższym:  

„3d) ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego – jest działanie, które bez względu na 

zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność 

hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu 

leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub 

uszkodzeniem płodu”. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie, analizę i obsługę zgłoszeń niepożądanych działań 

produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych jest Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych. Zakres zadań oraz zasady działania Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych określa 

ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82 z 2011 r. poz. 451)  

Z perspektywy realizowanego projektu jednym z kluczowych zadań Prezesa URPL zgodnie z art. 4 p.1 g) 

ustawy o URPL jest „zbieranie i ocena raportów okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów 

leczniczych oraz zbieranie informacji o działaniach niepożądanych produktu leczniczego, badanego produktu 

leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego produktu leczniczego weterynaryjnego”, a 

także zgodnie z art. 4 p.1 h) „prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów 

leczniczych, w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych i produktów 

leczniczych weterynaryjnych oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania”9. Dlatego z perspektywy 

oczekiwań URPL w odniesieniu do realizowanego projektu bardzo istotne (poza umożliwieniem zbierania 

informacji o niepożądanych działaniach leków w ramach scentralizowanego systemu informatycznego) jest 

możliwość generowania raportów statystycznych – zestawienia generowane po konkretnych lekach 

zgłoszonych. 

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania niepożądanego działania leku przez osoby wykonujące zawód 

medyczny (lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, farmaceutów, ratowników medycznych, pielęgniarki, 

                                                           

9 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82 z 2011 

r.2011r. poz. 451 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 48 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

położne i diagnostów laboratoryjnych), a także pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów faktycznych odbywa się w trybie art. 36d oraz art. 36e ust. 6 ustawy o Prawie 

Farmaceutycznym. Zgłoszenia niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie z art. 

24 ust. 4a ustawy o Prawie Farmaceutycznym mogą być dokonywane przez osoby wykonujące zawód 

medyczny, przedstawiciela medycznego oraz właściciela zwierzęcia lub opiekuna zwierzęcia. 

Wzory zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej URPL i obejmują: 

a. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego, 

b. FORMULARZ CIOMS – nazwa z ang. Council for International Organizations of Medical Sciences – tł. - 

Rada Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (Formularz zgłoszenia niepożądanego działania 

produktu leczniczego), 

c. Opis niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego,  

Jednocześnie URPL przyjmuje również zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego zgłaszane 

bezpośrednio przez pacjentów. W tym przypadku obowiązujący jest wzór zgłoszenia zamieszczony na 

stronie internetowej URPL10. W razie konieczności URPL podejmuje kroki, by produkt stosowany był w 

sposób ograniczający do minimum zagrożenia związane z terapią i z osiągnięciem maksymalnych korzyści 

dla chorego. W tym celu w zależności od sytuacji:  

a. podaje się do wiadomości informacje o nowych niepożądanych działaniach leków poprzez dodanie ich 

opisu do ulotki dla pacjenta, 

b. modyfikuje się zalecane dawkowanie, 

c. dodaje się ostrzeżenia ograniczające stosowanie u określonych grup chorych lub rozszerza się 

przeciwwskazania, eliminując dane grupy chorych z terapii itd. 

 

Zgłoszenia niepożądanych działań badanych produktów leczniczych oraz niepożądanych działań 

badanych produktów leczniczych weterynaryjnych  

 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 ustawy „Prawo farmaceutyczne”: 
„badaniem klinicznym – jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia 
klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu 
badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej 
liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania 
jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i 
skuteczność”. 
 
Punkt 2b ww. art. 2 ustawy definiuje pojęcie badania klinicznego weterynaryjnego: 
„badaniem klinicznym weterynaryjnym – jest każde badanie, którego celem jest potwierdzenie 
przewidywanej skuteczności lub bezpieczeństwa badanego produktu leczniczego weterynaryjnego 
prowadzone z udziałem docelowych gatunków zwierząt”. 
 
Punkt 3 ww. art. 2 zawiera również definicję niepożądanych działań badanego produktu leczniczego lub 
badanego produktu leczniczego weterynaryjnego: 

                                                           

10 http://www.urpl.gov.pl/system/files/Formularz_dla_pacjenta_URPL_2_2_.doc 

http://www.urpl.gov.pl/system/files/Formularz_dla_pacjenta_URPL_2_2_.doc
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„działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego 
weterynaryjnego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tych produktów, występujące po 
zastosowaniu jakiejkolwiek dawki tych produktów”. 

 
Badania kliniczne przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 37b–37ag, a badania kliniczne 

weterynaryjne w art. 37ah–37ak ww. ustawy. 

 

Zidentyfikowane potrzeby zmian prawnych w obszarze monitorowania zagrożeń 

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

(odnośnie zmian dziedzinowych systemów teleinformatycznych) zakłada wprowadzenie zmian w zakresie 

art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia określającego 

zakres danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Zagrożeń (SMZ). Zmiany te wynikają z potrzeby 

pozyskiwania danych do SMZ dotyczących następujących rodzajów zgłoszeń: 

 ZLK (choroby zakaźne); 

 ZLB (zgłoszenia laboratoryjne);  

 NOP (niepożądany odczyn poszczepienny); 

 niepożądanych działań badanych produktów leczniczych; 

 niepożądanych działań produktów leczniczych; 

 niepożądanych działań badanych produktów leczniczych weterynaryjnych; 

 niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych; 

 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 

Pierwotne przepisy ustawy o SIOZ w art. 26 ust. 2 p. 1 odwoływały się do art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 

1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723), który w wyniku 

nowelizacji Ustawy o chorobach zakaźnych dokonanej ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. poz. 892) oraz nowelizacji Prawa farmaceutycznego dokonanej ustawą z dnia 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1245) został 

uchylony.  

Dzięki proponowanej zmianie przedmiotowa luka prawna zostanie wyeliminowana. 

Dodatkowo wspomniana wyżej nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadziła w ramach art. 36b pkt 1 

Prawa Farmaceutycznego rozszerzenie zakresu podmiotów, od których zbierane są zgłoszenia przypadków 

działań niepożądanych produktów leczniczych. Według dotychczasowych przepisów były one zbierane 

jedynie od lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów. Zgodnie z nowelizacją są również zbierane 

zgłoszenia pochodzące od osób wykonujących inne zawody medyczne (m.in. ratowników medycznych, 

pielęgniarek, położnych, felczerów, diagnostów laboratoryjnych), a także pacjentów oraz ich przedstawicieli 

ustawowych lub opiekunów faktycznych. 

Z tego względu w projekcie ustawy o SIOZ postulowana jest zmiana treści art. 26 ust. 4, która rozszerza 

zakres podmiotów, które mogą przekazywać zgłoszenia w ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń.  

Pierwotne zapisy ustawy ograniczały się tylko do podmiotów zobowiązanych do przekazywania zgłoszeń 
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wymienionych w art. 26 ust. 2. W wyniku zmiany, zgłoszenia będą mogły być dokonywane również przez 

inne „uprawnione podmioty”, w tym również umożliwią zasilanie systemu w dane przez pacjentów, w 

przypadku zgłoszeń o niepożądanych działaniach produktu leczniczego, badanego produktu leczniczego, 

produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego produktu leczniczego weterynaryjnego. 

Proponowane zmiany w zakresie art. 26 ust. 6 Ustawy są następstwem zmiany ust. 4, a także wynikają z 

realizacji oczekiwań interesariuszy projektu i mają na celu dostosowanie podmiotów, które będą 

administratorem danych zbieranych w Systemie Monitorowania Zagrożeń.  

Dodatkowo w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu 

Monitorowania Zagrożeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 853) (dot. § 3. ust. 3) istnieje konieczność zmiany 

Rozporządzenia MZ, w celu umożliwienia pacjentom dokonywania zgłoszeń elektronicznych bez 

konieczności posługiwania się podpisem elektronicznym. Decyduje o tym brzmienie art. 36e ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo farmaceutyczne.  

 

4.1.3 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi są: 

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 Poz. 
657, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. 
zm), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie przekazywania danych 
dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne ((Dz. U. z 
2003 r., Nr 41, poz.359), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie minimalnych wymagań 
dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w 
ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2013 r., poz.999) 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2005 r.,  Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 
r. poz. 526, z późn. zm.). 

Otoczenie systemu ZSMOPL w przedmiotowym zakresie w znacznym stopniu wynika z zapisów ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia ), w której ujęto m.in. zagadnienia związane z 

budową dziedzinowych systemów teleinformatycznych – w tym ZSMOPL. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. o 

SIOZ: 

„Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest systemem 

teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami 

leczniczymi.” 

Art. 29 ust. 2 ww. ustawy o SIOZ określa zakres danych, które będę przetwarzane w ramach ZSMOPL:   



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 51 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

„2. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane: 

1) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 3 i art. 95 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

2) w zakresie obrotu produktami leczniczymi – przetwarzane w SIM; 

3) zawarte w wykazach, rejestrach i ewidencjach obejmujących produkty lecznicze dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 

oraz określa role podmiotów w zakresie działania systemu ZSMOPL: 

„3. Administratorem danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Administratorem systemu jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych.” 

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie przekazywania danych 

dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 

41, poz.359), raporty przekazywane do URPL, powinny spełniać następujące wymagania: 

„ 1. Raport zbiorczy przekazywany jest w formie papierowej, wzór raportu zbiorczego określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Raport szczegółowy przekazywany jest w formie komunikatu elektronicznego, którego wzór 

określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Raporty są sporządzane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez hurtownię. Za datę 

obrotu przyjmuje się datę wystawienia faktury dla odbiorcy lub w przypadku bezpłatnego 

przekazania - datę wystawienia w hurtowni dokumentu wydania leku.” 

Analizując ww. przepisy można wyodrębnić następujące grupy interesariuszy zaangażowanych w proces 

monitorowania obrotu produktami leczniczymi: 

• Minister Zdrowia - administrator danych przetwarzanych w systemie do 31 grudnia 2016 r. (zmiana 
na mocy projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji); od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z 
powyższym projektem administrator systemu,; odpowiada za prowadzenie polityki lekowej 
państwa, w tym m.in. przygotowywanie wykazów refundowanych produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych, prowadzenie postępowań w zakresie importu docelowego; odbiorca 
informacji, raportów i analiz przygotowanych przez GIF i URPL dot. produktów monitorowanych. 

 
• Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (URPL) - administrator systemu (do końca 2016 r.); odpowiada za zapewnienie jakości 
bezpieczeństwa i skuteczność produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych wprowadzanych do obrotu na terenie kraju; realizuje zadania z zakresu: dopuszczania 
do obrotu produktów leczniczych (i surowców farmaceutycznych), zmian porejestracyjnych i 
rejestracji produktów leczniczych, prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na terytorium RP, nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz 
monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania. W zakresie monitorowania konsumpcji Urząd 
prowadzi bazę danych dotyczącą wielkości obrotu produktami leczniczymi w Polsce, w której 
gromadzone są dane przekazywane kwartalnie przez hurtownie farmaceutyczne zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania 
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danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 41, poz.359). W zakresie przekazywania danych przez hurtownie farmaceutyczne  
planowane są zmiany dotyczące zwiększenia częstotliwości przekazywania danych do URPL. 
Zgodnie z planowaną zmianą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r, Nr 
113, poz. 657 z późn. zm.), Prezes URPL będzie pełnił od 1 stycznia 2017 rolę administratora danych 
w rejestrach obejmujących produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium RP. 

 
• GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny, od 1 stycznia 2017 r. administrator danych 

przetwarzanych w systemie (zmiana na mocy projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji); 
sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów 
leczniczych weterynaryjnych, jakością i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów 
leczniczych weterynaryjnych, obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów 
medycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej; wydaje decyzje dot. wstrzymania lub 
wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest 
niedozwolony; dot. udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki, na wytwarzanie produktów leczniczych, na obrót hurtowy produktami 
leczniczymi; organami terenowymi GIF są wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne sprawujące 
nadzór na terenie województwa;  

wg Projektu o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Warszawa 18 września 2013), 
odpowiada za monitorowanie dostępności produktów monitorowanych, w tym wydawanie decyzji dot. 
możliwości ich wywozu poza granice kraju. 

 
• WIF – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny; działa na podstawie Ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31 poz. 206 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 
533 z późn. zm);  organy wojewody; merytorycznie podlegają GIF; wydaje zezwolenie na 
prowadzenie apteki, posiada uprawnienia do kontrolowania aptek, hurtowni farmaceutycznych i 
innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami 
medycznymi;  kontroluje jakości leków sporządzanych w aptekach. Na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r., Nr 187, poz.1565 z późn. zm.), WIF mają prawo żądania od 
aptek informacji o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych – informacja dotyczy konkretnego produktu leczniczego/produktów leczniczych i jest 
przekazywana przez apteki w terminie 7 dni, w formacie elektronicznym wymaganym przez WIF 
(format nie jest opublikowany jako powszechny). 
 

• Podmioty prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi (hurtownie farmaceutyczne, składy 
celne i konsygnacyjne produktów leczniczych) - dostawcy danych o obrocie; mają obowiązek 
przesyłania raportów zbiorczych i szczegółowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu 
produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz.359) ;  

wg Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Warszawa 18 września 2013)od 1 
stycznia 2017 miałyby obowiązek codziennego raportowania o obrotach i stanach magazynowych do GIF, a 
także musiałyby uzyskiwać zgodę GIF na wywóz leków poza granice kraju. 
 

• Podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki ogólnodostępne, punkty 
apteczne, apteki szpitalne, działy farmacji, apteki zakładowe z wyłączeniem aptek zakładów 
karnych) - dostawcy danych o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych; w obowiązującym porządku prawnym przekazują te informacje na żądanie 
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WIF, w zakresie i formacie określonym przez WIF, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 
2002 r., Nr 187, poz.1565 z późn. zm.);  

wg Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Warszawa 18 września 2013) od 1 
stycznia 2017 miałyby obowiązek codziennego raportowania o obrotach i stanach magazynowych. 

 

• CSIOZ – zgodnie z projektem założeń do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
docelowo administrator systemu Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi,  

• Usługobiorca  – zgodnie z definicją ustawy o SIOZ - osoba fizyczna korzystająca lub uprawniona do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeniobiorca w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz osoba, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art.13.   

• Podmiot odpowiedzialny - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), lub podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego 

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie minimalnych 

wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w 

ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2013 r., poz.999), zostały już zdefiniowane i określone główne cechy nowego 

systemu jako : 

„Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest systemem 

teleinformatycznym wspomagającym organy administracji publicznej, w tym ministra właściwego do 

spraw zdrowia oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych, w szczególności w realizacji następujących zadań: 

1) analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego obrotu na podstawie danych 

otrzymanych z hurtowni farmaceutycznych, 

2) analizy danych o wielkości obrotu i stanie posiadania poszczególnych produktów leczniczych przez 

apteki, 

3) analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi na podstawie danych o wystawionych i 

zrealizowanych receptach przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 

10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zwanym, dalej 

"SIM", 

4) generowania i udostępniania uprawnionym podmiotom raportów i statystyk tworzonych na 

podstawie danych, o których mowa w pkt. 1 i 3.” 

Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie minimalnych 

wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w 

ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2013 r., poz.999), zostały już zdefiniowane i określone minimalne usługi nowego 

systemu jako : 
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„Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w zakresie minimalnej 

funkcjonalności zapewnia następujące usługi: 

1) przekazywania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej 

kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego 

obrotu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, z późn. zm.) 

2) przekazywania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez kierownika apteki 

raportów zawierających informacje o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych 

oraz tworzenia na podstawie tych raportów zestawień i analiz,  

3) gromadzenia danych dotyczących obrotu produktami leczniczymi wygenerowanych z SIM, w tym 

zapewnienie: 

a. dostępu do zestawień statystycznych w zakresie obrotu określonymi produktami leczniczymi 

ewidencjonowanymi w SIM, 

b. dostępu do danych ewidencjonowanych w SIM i możliwość ich zestawienia z danymi 

zawartymi w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.” 

 

Zidentyfikowane potrzeby zmian prawnych w obszarze monitorowania obrotu produktami leczniczymi 

Planowana jest zmiana rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania 
danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 
2003 r., Nr 41, poz.359) oraz zmiana ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 
2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)  – w zakresie zmiany częstotliwości przekazywanych danych, zmiany 
struktury komunikatu poprzez wprowadzenie atrybutów określających stan magazynowy, transakcje 
przychodu i rozchodu, kontrahentów transakcji, rozszerzenia katalogu grup odbiorców na potrzeby 
monitorowania wywozu leków poza granice RP. Wprowadzenie niniejszej zmiany spowoduje ujednolicenie 
źródeł danych systemu oraz zwiększy spójność danych tworzonego systemu ZSMOPL, a także pozwoli na 
synergiczne wykorzystanie potencjału technicznego projektu P1 realizowanego przez CSIOZ. 

W projektowanej zmianie ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 
poz. 271, z późn. zm.) zaplanowany został okres przejściowy, umożliwiający posługiwanie się zarówno 
papierową i elektroniczną postacią recept, skierowań oraz zleceń oraz umożliwiający dostosowanie się 
hurtowni farmaceutycznych do zmiany częstotliwości przekazywania danych do URPL. 

 Planowane jest również dodanie  art. 17a  do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w 
ochronie zdrowia, w zakresie Rejestru Leków. Rejestr ten tworzony jest w celu zapewnienia wymaganej 
funkcjonalności systemu P1 w obszarach związanych m.in. z: 

• weryfikacją leków przepisywanych na receptach,  

• weryfikacją interakcji pomiędzy lekami przyjmowanymi przez pacjentów,  

• udostępnianiem listy zamienników przy realizacji recept, 

• udostępnianiu lekarzom danych o lekach refundowanych, 

• udostępnianiu farmaceutom danych o komunikatach GIF powiązanych z konkretnymi lekami. 

Dodatkowo Rejestr Leków udostępnia dane o lekach lekarzom poprzez Aplikację Usługodawców i Aptek 
umożliwiając im zapoznanie się z charakterystyką leku, wskazaniami refundacyjnymi, ułatwia pracę lekarzy i 
wpływa na przyspieszenie prac związanych z wypisywaniem leków. Dzięki weryfikacji z Rejestrem Leków 
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wypisanych na recepcie danych pacjent uniknie błędów i pomyłek, które pojawiają się na receptach i 
uniemożliwiają realizację recepty zmuszając pacjenta do ponownej wizyty u lekarza. Planowana zmiana 
definiuje również odpowiedzialność podmiotów centralnych (MZ, GIF, URPL) za przekazywanie danych do 
Rejestru oraz przypisuje rolę administratora systemu Rejestru Leków do CSIOZ, a role organu 
prowadzącego Rejestr do Ministerstwa Zdrowia. 

Planowane są zmiany związane z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, które dotyczą 
dwóch kluczowych rejestrów dla systemu ZSMOPL tj. Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej oraz rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych. 
Zgodnie ze projektem zmian prawnych, administratorem i głównym odpowiedzialnym za prowadzenie 
rejestru będzie tak jak dotychczas GIF, natomiast administratorem technicznym rejestru będzie CSIOZ. 

Planowane zmiany związane z ustawią z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, dotyczą również 
rozszerzenia aktualnego katalogu obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na 
prowadzeniu hurtowni farmaceutycznych: 

„1) zakup produktów leczniczych wyłącznie od przedsiębiorcy zajmującego się wytwarzaniem lub 
prowadzącego obrót hurtowy,  

2)  posiadanie  jedynie  produktów  leczniczych  uzyskiwanych  od  podmiotów uprawnionych do ich 
dostarczania,  

3) dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym,  dostarczanie produktów 
leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym, a w przypadku dostarczania produktów leczniczych do 
krajów trzecich – zapewnienie by produkty te trafiały wyłącznie do podmiotów uprawnionych do obrotu 
hurtowego lub bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tych krajach trzecich,  

4) przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,  

5) zapewnienie stałych dostaw odpowiedniego asortymentu,  

6) przekazywanie Prezesowi Urzędu, a w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych ministrowi 
właściwemu do spraw rolnictwa, kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami 
leczniczymi, wraz ze strukturą tego obrotu,  

7) przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt 6, przez okres 5 lat, licząc od końca danego 
roku kalendarzowego” 

o nowy obowiązek dostarczania do URPL codziennego dostarczania raportów o wielkości obrotu 
produktami leczniczymi wraz z jego strukturą. Szczegółowy zakres przekazywanych raportów, 
uwzględniający konieczność zachowania tajemnicy handlowej ma zostać określony w osobnym 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

 

4.1.4 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia  

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia są: 

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 24  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów 

Ochrony Zdrowia 
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu 

postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o 

szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

Ar 24 ustawy o SIOZ definiuje zakres danych gromadzonych w systemie:  

„System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym są 

przetwarzane, analizowane i udostępniane dane: 

1) usługodawców; 

2) płatników, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a; 

3) podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością usługodawców i płatników, o których mowa 

w art. 2 pkt 9 lit. a. 

2. W Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia są przetwarzane dane usługodawców zawierające: 

1) nazwę lub firmę;  

2) adres siedziby; 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego dane i informacje, dotyczące 

szczególnych zadań podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

4) informacje o wyrobach medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 

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

Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych definiuje bezpośrednie otoczenie projektu, do którego 

należą:  

Usługodawca- świadczeniodawcę w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę ogólnodostępną i 

punkt apteczny.  Zgodnie z ustawą do tej kategorii należą: 

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń 

zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, 
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c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące 

przedmiotami ortopedycznymi 

Płatnik w świetle obowiązujących regulacji prawnych w szczególności wykazu podmiotów zobowiązanych 

do finansowania świadczeń ze środków publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji  oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym 

do finansowania świadczeń  ze środków publicznych lista potencjalnych interesariuszy ogranicza się do 

następujących podmiotów:  

 Oddziały Wojewódzkie NFZ  

 Minister Sprawiedliwości 

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

 Minister Obrony Narodowej 

 Minister właściwy do spraw zdrowia 

Do podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę należy w szczególności zaliczyć:  

 Ministerstwo Zdrowia  

 Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich  

 Organy Założycielskie Podmiotów Leczniczych  

Każdy z usługodawców posiadający określony wyrób medyczny o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie 

wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz 

zakresu informacji o tych wyrobach ma obowiązek przekazać następujący zakres danych:   

1) adres przedsiębiorstwa, w którym znajduje się wyrób medyczny; 

2) rok produkcji wyrobu medycznego; 

3) liczbę badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w okresie ostatnich 12 

miesięcy, z wyłączeniem wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 22 załącznika do rozporządzenia; 

4) przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego, zgodny z zaleceniami wytwórcy. 

W ramach analizy otoczenia prawnego  Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia zidentyfikowano 

następujące zmiany prawne, które doprecyzują/uporządkują zasady funkcjonowania systemu:   

• Istnieje potrzeba regulacji sposobów i częstotliwości przekazywania danych do systemu SEZOZ. W chwili 

obecnej rozporządzenia definiują obowiązek przekazywania danych w zakresie wyrobów medycznych o 

szczególnym znaczeniu, ale nie precyzują, jakiemu podmiotowi i w jakim trybie dane te powinny być 

przekazywane. 

• Zgodnie z delegacją ustawową Art. 24 ust. 5 powinno się to znaleźć w rozporządzeniu: „Minister 

właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność Systemu Ewidencji 

Zasobów Ochrony Zdrowia oraz warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia, przetwarzania i pobierania 

danych przetwarzanych w systemie, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania 
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danych do systemu w postaci elektronicznej oraz umożliwienia powszechnej dostępności danych 

zgromadzonych w systemie, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa”. 

• Istnieje potrzeba doprecyzowania w akcie wykonawczym pojęcia „świadczeń o specjalnym znaczeniu” 

W ocenie Wnioskodawcy brak tych zmian nie powoduje braku możliwości realizacji systemu 

informatycznego, obecne regulacje pozwalają bowiem, na określenie zasad jego funkcjonowania. 

Zidentyfikowane zmiany mają charakter porządkujący, a nie zasadniczy.  

 

4.1.5 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 11 

 

Działanie Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego regulują następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 24  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 

1634, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów (Dz.U.13.26) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń 

farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238, 

z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

757)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775). 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu 

specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z 

późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144,  poz. 1529, z 

późn. zm.). 

                                                           

11 Rozdział opracowano na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego   
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji oraz 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z późn. 

zm.)  

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 

1447, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

System Monitorowania Kształcenia personelu Medycznego obejmuje kształcenie następujących grup 

zawodowych:  

4.1.5.1 Kształcenie Lekarzy  

Studia na kierunku lekarskim prowadzone są jako jednolite studia 6-letnie, natomiast na kierunku lekarsko-

dentystycznym jako jednolite studia 5-letnie. Kształcenie na kierunkach lekarskim lub lekarsko-

dentystycznym prowadzone jest w 12 uczelniach wyższych.  Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Minister Zdrowia w 

porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na 

kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając w szczególności 

możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.  

Z analizy limitów wynikają zmiany w odniesieniu do roku akademickiego 2012/2013. Na kierunku lekarskim 

proponowany limit miejsc ogółem uległ zwiększeniu o 150 miejsc (w tym na jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim nie zmienił się, natomiast na 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim zwiększył się o 

77 miejsc, a na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej 

w języku innym niż język polski zwiększył się o 73 miejsca).Z kolei na kierunku lekarsko-dentystycznym 

proponowany limit miejsc ogółem uległ zwiększeniu o 105 miejsc (w tym na jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim zwiększył się o 9 miejsc, na 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim zwiększył  się 

o 13 miejsc, a na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub 

niestacjonarnej w języku innym niż język polski zwiększył się o 83 miejsca). Ponadto należy podkreślić, że 

pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w 

ostatnich latach ma stałą tendencję wzrostową. Przykładowo w porównaniu z rokiem akademickim 

2007/2008 limit na studiach stacjonarnych kierunku lekarskiego wzrósł z 2695 miejsc do 3165 miejsc w roku 

akademickim 2013/2014,  tj. o 470. 

Staż podyplomowy  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r. poz. 1082, z późn. zm.) staż podyplomowy lekarza trwa 13 

miesięcy, natomiast staż podyplomowy lekarza dentysty  12 miesięcy. Staż podyplomowy lekarza obejmuje 

w szczególności staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, 

chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i 
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intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach 

stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej. Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje w 

szczególności staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, 

stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej 

oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.  Ponadto staż podyplomowy lekarza oraz staż podyplomowy 

lekarza dentysty obejmuje szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego. 

Staż podyplomowy zostanie po raz ostatni zorganizowany dla zawodu lekarza z dniem 1 października 2017 

r., natomiast dla zawodu lekarza dentysty z dniem 1 października 2016 roku. Absolwenci studiów na 

kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013 lub w latach 

kolejnych nie będą objęci obowiązkiem odbycia stażu podyplomowego, gdyż zrealizują praktyczne 

nauczanie w ramach kształcenia przeddyplomowego. 

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy  

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK): 

1. Został wprowadzony od roku 2013 w miejsce Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP)  

i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP); 

2. Ma charakter egzaminu ogólnopolskiego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych 

(CEM); 

3. Stanowi kryterium kwalifikacyjne do specjalizacji; 

4. Podobnie jak dotychczas LEP/LDEP ma charakter testu składającego się z 200 pytań.  

Do LEK/LDEK przystąpić może: 

1. Student 6 roku studiów na kierunku lekarskim/ 5 roku na kierunku lekarsko-dentystycznym, 

rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013 lub w latach kolejnych; 

2. Absolwent studiów na kierunku lekarskim/ lekarsko-dentystycznym; 

3. Lekarz/ lekarz dentysta – stażysta; 

4. Lekarz/ lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu. 

Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarza i lekarza dentysty 

Na podstawie art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez jednostki 

organizacyjne, które spełniają określone ww. ustawą warunki i uzyskały akredytację do szkolenia 

specjalizacyjnego. Potwierdzeniem akredytacji jest wpis na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie, prowadzoną przez Dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Uzyskanie akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego 

lekarzy i lekarzy dentystów jest następstwem dobrowolnego ubiegania się placówek o wpis na listę 

jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lub stażu kierunkowego i przyznania jednostce 

określonej liczby miejsc szkoleniowych.  Jednostka, która ubiega się o uzyskanie akredytacji jest 

zobowiązana do złożenia wniosku o wpis na listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia 
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szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, zaopiniowanego przez właściwego konsultanta 

wojewódzkiego, a w przypadku jego braku - konsultanta krajowego właściwego dla danej dziedziny 

medycyny lub właściwego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pokrewnej lub konsultanta krajowego 

w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z 

obronnością kraju w czasie wojny i pokoju lub jego przedstawiciela. Przyznanie wnioskowanej liczby miejsc 

uzależnione jest od opinii wydanej przez zespół ekspertów, który zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

niż raz na kwartał, celem wydania opinii o spełnianiu przez jednostkę warunków uzyskania akredytacji, 

określonych w ww. ustawie.  

Zgodnie z art. 16f ust. 3 pkt 7 ww. ustawy standardy akredytacyjne podmiotów szkolących odpowiadające 

warunkom, jakie muszą spełnić jednostki w celu zapewnienia realizacji danego programu specjalizacji, 

zostaną zawarte w nowych programach specjalizacji, opracowywanych na potrzeby modułowego systemu 

szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto warto zaznaczyć, że niemal we wszystkich dziedzinach medycyny 

obserwuje się systematyczny wzrost liczby miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do 

prowadzenia specjalizacji. Wzrost ten obrazują następujące dane: w dniu 1.02.2008 r. 4376 jednostek 

dysponowało 31336 miejscami szkoleniowymi we wszystkich dziedzinach medycyny, natomiast obecnie, 

według stanu na dzień 9.07.2013 r., dostępnych jest 37372 miejsc szkoleniowych w 5304 jednostkach 

szkolących. 

Liczbę miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów, z podziałem na podstawowe i szczegółowe dziedziny medycyny – stan na dzień 9.07.2013 r., 

obrazuje poniższe zestawienie:  

Lp. 
Dziedzina medycyny – specjalizacje 

podstawowe 

Liczba jednostek 

uprawnionych 
Liczba miejsc szkoleniowych 

1.  
Anestezjologia i intensywna terapia 174 1888 

2.  
Audiologia i foniatria 12 97 

3.  
Chirurgia dziecięca 47 188 

4.  
Chirurgia klatki piersiowej 21 79 

5.  
Chirurgia ogólna 376 1398 

6.  
Chirurgia plastyczna 13 58 

7.  
Chirurgia stomatologiczna 62 218 

8.  
Chirurgia szczękowo-twarzowa 22 134 

9.  
Choroby wewnętrzne 929 7845 

10.  
Choroby zakaźne 69 314 

11.  
Dermatologia i wenerologia 56 337 
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12.  
Diagnostyka laboratoryjna 15 62 

13.  
Epidemiologia 10 92 

14.  
Genetyka kliniczna 15 81 

15.  
Kardiochirurgia 35 178 

16.  
Kardiologia 171 1992 

17.  
Medycyna nuklearna 27 122 

18.  
Medycyna pracy 26 463 

19.  
Medycyna ratunkowa 151 834 

20.  
Medycyna rodzinna 61 3085 

21.  
Medycyna sądowa 10 54 

22.  
Medycyna transportu 4 48 

23.  
Mikrobiologia lekarska 12 47 

24.  
Neonatologia 87 455 

25.  
Neurochirurgia 41 141 

26.  
Neurologia 200 1087 

27.  
Okulistyka 97 724 

28.  
Onkologia kliniczna 61 556 

29.  
Ortodoncja 41 142 

30.  
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 262 1452 

31.  
Otorynolaryngologia 99 416 

32.  
Patomorfologia 50 208 

33.  
Pediatria 307 2045 

34.  
Periodontologia 32 108 

35.  
Położnictwo i ginekologia 236 1266 

36.  
Protetyka stomatologiczna 51 284 

37.  
Psychiatria 50 1611 
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38.  
Psychiatria dzieci i młodzieży 24 177 

39.  
Radiologia i diagnostyka obrazowa 178 1136 

40.  
Radioterapia onkologiczna 29 262 

41.  
Rehabilitacja medyczna 138 685 

42.  
Stomatologia dziecięca 24 141 

43.  
Stomatologia zachowawcza z endodoncją 57 258 

44.  
Transfuzjologia kliniczna 18 108 

45.  
Urologia 88 325 

46.  
Zdrowie publiczne 17 165 

 RAZEM 4505 33366 

Lp. 
Dziedzina medycyny – specjalizacje 

szczegółowe 

Liczba jednostek 

uprawnionych 
Liczba miejsc szkoleniowych 

1.  
Alergologia 47 213 

2.  
Angiologia 21 67 

3.  
Balneologia i medycyna fizykalna 27 142 

4.  
Chirurgia naczyniowa 47 166 

5.  
Chirurgia onkologiczna 41 221 

6.  
Choroby płuc 61 303 

7.  
Diabetologia 50 264 

8.  
Endokrynologia 47 274 

9.  
Farmakologia kliniczna 8 27 

10.  
Gastroenterologia 53 220 

11.  
Geriatria 23 120 

12.  
Ginekologia onkologiczna 32 161 

13.  
Hematologia 26 169 

14.  
Hipertensjologia 21 136 
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15.  
Immunologia kliniczna 14 46 

16.  
Kardiologia dziecięca 11 70 

17.  
Medycyna paliatywna 22 178 

18.  
Medycyna sportowa 14 64 

19.  
Nefrologia 45 350 

20.  
Neurologia dziecięca 18 80 

21.  
Neuropatologia 4 9 

22.  
Onkologia i hematologia dziecięca 14 98 

23.  
Otorynolaryngologia dziecięca 16 49 

24.  
Reumatologia 68 292 

25.  
Seksuologia 7 38 

26.  
Toksykologia kliniczna 9 50 

27.  
Transplantologia kliniczna 46 177 

28.  
Urologia dziecięca 7 22 

 RAZEM 799 4006 

Łącznie dziedziny podstawowe i szczegółowe 5304 jednostki 37372 miejsca szkoleniowe 

Tabela 1 - Liczba miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów 

Kwalifikacja na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne 

Zgodnie z art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) minister właściwy do spraw zdrowia określa i ogłasza na swojej 

stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego liczbę miejsc 

szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, w 

poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania 

zgłoszonego przez wojewodów uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne 

obywateli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego 

województwa.  Natomiast wojewoda ogłasza na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem 

postępowania kwalifikacyjnego liczbę miejsc pozarezydenckich dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach 

medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz dla lekarzy 

posiadających odpowiednią specjalizację. Wojewoda może dodatkowo przyznawać niewykorzystane 

miejsca szkoleniowe lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i zajęli kolejne najwyższe 

miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca 
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szkoleniowe objęte rezydenturą, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego 

postępowania kwalifikacyjnego. Lekarz i lekarz dentysta może rozpocząć specjalizację w danej dziedzinie 

medycyny po zakwalifikowaniu się do jej odbywania w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które 

przeprowadza wojewoda dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 

października do dnia 31 października. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa 

wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na 

planowane miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego – w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 

września każdego roku. 

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie:  

1. rezydentury – umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas 

określony w programie specjalizacji; 

2. pozarezydenckim – na podstawie: 

a) umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie 

medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych 

zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;  

b) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia 

specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów; 

c) umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, 

zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i 

uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub 

procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie 

realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej 

i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do 

zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub 

odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy; 

d) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres 

wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania; 

e) poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji 

odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach 

udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego. 

Wybór trybu specjalizacji pozostaje po stronie zainteresowanego lekarza. 

Liczbę absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w zestawieniu z liczbą przyznanych 

miejsc specjalizacyjnych na postępowania kwalifikacyjne w latach 2009-2012 przedstawia poniższe 

zestawienie: 
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Lp. Rok 
Liczba 

absolwentów 

Liczba przyznanych miejsc 

rezydenckich 

Liczba miejsc przyznanych  

w trybie pozarezydenckim 

1.  2009 3338 3500 6343 

2.  2010 3481 2500 7358 

3.  2011 3605 3342 6924 

4.  2012 3666 2944 7409 

Tabela 2 - Liczba absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w zestawieniu z liczbą przyznanych 

miejsc specjalizacyjnych 

Zasady odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 

r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), lekarz i lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po zdaniu Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego (PES) albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą. Zgodnie z 

art. 16f ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty program specjalizacji 

opracowuje zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP. Program specjalizacji, po zredagowaniu 

przez CMKP, zostanie następnie przedstawiony Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia.  

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów, po opracowaniu nowych programów specjalizacji, szkolenie specjalizacyjne 

będzie można odbywać w następujących nowych dziedzinach: 

1. choroby płuc dzieci; 

2. endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość; 

3. endokrynologia i diabetologia dziecięca; 

4. gastroenterologia dziecięca; 

5. intensywna terapia; 

6. medycyna lotnicza; 

7. medycyna morska i tropikalna; 

8. nefrologia dziecięca; 

9. pediatria metaboliczna; 

10. perinatologia. 

Lekarze, którzy zrealizują i zaliczą jeden z modułów podstawowych nie będą zobowiązani do ponownego 

odbywania tego modułu w przypadku przystąpienia do kolejnej specjalizacji w innej dziedzinie medycyny, w 
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której obowiązuje odbycie tego samego modułu. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania lekarz będzie mógł 

uzyskać kolejny tytuł specjalisty w znacznie krótszym niż dotychczas czasie. 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) kończy proces specjalizacji, a jego złożenie z wynikiem 

pozytywnym jest podstawą otrzymania przez lekarza/ lekarza dentystę tytułu specjalisty. PES jest 

organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). 

Lekarz/ lekarz dentysta może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu 

potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji. Wojewoda, po stwierdzeniu, 

że dokumenty wymagane do PES spełniają wymogi formalne, przekazuje je do CEM.  

Powołana przez Dyrektora CEM Państwowa Komisja Egzaminacyjna (PKE), odrębna dla każdej dziedziny 

medycyny, weryfikuje dokumenty pod względem spełnienia przez lekarza/ lekarza dentystę wymogów 

merytorycznych, określonych w programie danej specjalizacji i na tej podstawie rozstrzyga o dopuszczeniu 

lekarza/ lekarza dentystę do PES, a następnie go przeprowadza. W skład PKE wchodzą lekarze/ lekarze 

dentyści specjaliści w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej – przedstawiciel lub przedstawiciele 

konsultanta krajowego właściwego dla danej dziedzinie medycyny, towarzystw naukowych właściwych dla 

danej dziedziny medycyny oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. 

PES odbywa się 2 razy do roku: 

1. w sesji wiosennej (od 1 marca do 30 kwietnia) oraz 

2. w sesji jesiennej (od 1 października do 30 listopada)  

– w formie egzaminu testowego oraz egzaminu ustnego. 

1. Liczba lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Lekarzy i Lekarzy Dentystów, prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską 

obecnie (stan na dzień 11.06.2013 r.) liczba lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 176 058, w tym 158 800 

wykonujących zawód, z czego zgodnie z ww. rejestrem (stan na dzień 31.05.2013 r.) 116 628 z nich to 

lekarze lub lekarze dentyści specjaliści, w tym 106 992 wykonujących zawód. 

Na podstawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, prowadzonego przez Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego (stan na dzień 1.01.2013 r.), kadrę lekarzy  

i lekarzy dentystów realizujących świadczenia specjalistyczne istotnie wspiera 23 299 lekarzy  

i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne. 
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Liczbę lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji z podziałem na dziedziny i w rozbiciu na województwa – stan na dzień 1.01.2013 r. obrazuje poniższe 

zestawienie: 

Nazwa specjalizacji 
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Alergologia 11 11 9  20 24 16 1 1 6 12 15 2  7 5 140 

Anestezjologia i intensywna 
terapia 

101 67 78 29 106 171 229 27 43 51 74 202 25 38 100 66 1407 

Angiologia 9 4 4  3 10 7   3  13 1  5  59 

Audiologia i foniatria   4  11  26     3   10 2 56 

Balneologia i medycyna fizykalna 22 10 8  3 9 8  8  4 6 3   5 86 

Chirurgia dziecięca 12 10 9 4 8 16 38 2 1 3 8 20 1 5 14 9 160 

Chirurgia klatki piersiowej 6 3 2  4 8 6  1 1 3 7 2 1 5 4 53 

Chirurgia naczyniowa 11 1 7  6 11 25 2 4 1 7 10 4 8 8 7 112 

Chirurgia ogólna 87 47 52 13 71 106 132 18 38 23 69 119 27 34 90 55 981 

Chirurgia onkologiczna 12 3 6 4 10 15 33 3 5 6 9 14 2 3 18 8 151 

Chirurgia plastyczna 9 4 7 2 5 5 8    4 1    5 50 
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Chirurgia stomatologiczna 10 8 17 8 20 21 29 7 5 7 14 18 1 3 12 4 184 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 12 4 4  8 11 19 3 3 3 7 14  4 8 4 104 

Choroby płuc 11 9 13 7 14 23 25 8 8 7 19 20 5 7 17 5 198 

Choroby wewnętrzne 205 106 221 21 227 295 392 36 74 102 239 294 40 65 205 115 2637 

Choroby zakaźne 15 8 12 2 8 15 37 3 3 9 13 14 5 2 7 13 166 

Dermatologia i wenerologia 24 11 20 2 26 27 44 4 14 11 18 30 10 11 29 26 307 

Diabetologia 5 4 21  37 15 31 4 2 16 6 34 3 11 9 11 209 

Diagnostyka laboratoryjna 1     7         2  10 

Endokrynologia 12 4 16  17 32 52 6 6 10 16 29 2 4 17 12 235 

Farmakologia kliniczna 1 1    1     2 6   4  15 

Gastroenterologia 10 9 12 3 18 8 30 4 16 11 10 22  4 5 13 175 

Genetyka kliniczna 3 3 3  6 4 17   1 4 6   2 9 58 

Geriatria 4 11 8 2 2 18    4 2 21   7  79 

Ginekologia onkologiczna 6 10 7 4 6 15 15 4 4 1 5 14 3 4 11 9 118 

Hematologia 8 4 4 3 7 9 25 4 6 3 6 17   9 5 110 

Higiena i epidemiologia/ 
Epidemiologia 

 3   3  11   3     3 8 31 

Hipertensjologia 9 2 4  6 7 26   5 13 10   12 4 98 

Immunologia kliniczna 6 2   3 7 10    5 3   3  39 

Kardiochirurgia 6 4 7 2 5 12 20 3 5 1 4 21 3 3 9 3 108 
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Kardiologia 89 73 99 28 138 192 324 34 55 40 102 230 66 33 73 50 1626 

Kardiologia dziecięca 1  1  3 2 19    2 7   6  41 

Medycyna nuklearna  2 7  4 3 23   2 3 12  1 5 2 64 

Medycyna paliatywna 12 12 4  5 16 11   2 8 12 3 10 15 17 127 

Medycyna pracy 22 27 16 13 41 18 61 12 12 9 17 36 9 10 20 13 336 

Medycyna ratunkowa 33 18 43 10 59 49 79 14 13 34 41 42 6 25 37 17 520 

Medycyna rodzinna 79 72 200 11 106 128 255 21 64 81 125 137 24 26 108 88 1525 

Medycyna sądowa 6 1 1  5 2 5   2 4 2   3 1 32 

Medycyna sportowa 5 2 3  6 5 4  4 3 1 14   5  52 

Medycyna transportu           3    1  4 

Mikrobiologia lekarska 1  1   2 5         1 10 

Nefrologia 25 16 20 1 15 24 50 5 5 6 19 29 10 8 19 15 267 

Neonatologia 24 13 29 6 25 21 58 5 8 6 30 37 9 8 30 9 318 

Neurochirurgia 4 12 6 4 9 7 19 4 3 4 8 11 2 4 6 8 111 

Neurologia 47 29 65 5 54 55 106 14 39 19 49 63 24 19 60 21 669 

Neurologia dziecięca 3 4 4  3 3 11 2 3  4 6  2 8 3 56 

Neuropatologia           1      1 

Okulistyka 52 23 38 6 53 44 115 12 10 15 30 92 17 18 38 31 594 

Onkologia i hematologia dziecięca 8 4 4  4 8 8   3 4 2  1 4  50 
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Onkologia kliniczna 26 23 28 9 26 32 94 6 19 8 22 45 12 19 46 17 432 

Ortodoncja 13 1 10 1 9 20 21 1 7 4 4 13 2 1 2 13 122 

Ortopedia i traumatologia 66 36 85 18 63 121 218 30 31 16 49 129 36 42 88 51 1079 

Otorynolaryngologia 30 15 22 4 27 30 62 5 13 16 27 32 8 8 36 12 347 

Otorynolaryngologia dziecięca 2 4 5  1  7   2 2 2   1  26 

Patomorfologia 8 6 5 2 11 10 21  3 5 14 13  2 12 6 118 

Pediatria 135 86 65 22 107 209 339 24 55 48 133 129 33 29 134 80 1628 

Periodontologia 9 2 3 3 6 18 10  1 6 5 6  2 8 12 91 

Położnictwo i ginekologia 80 44 79 19 89 110 213 26 38 23 71 120 30 26 76 69 1113 

Protetyka stomatologiczna 11 6 12  43 22 28  4 15 6 20 4 6 11 11 199 

Psychiatria 52 34 57 12 52 93 149 5 18 25 64 93 12 8 45 37 756 

Psychiatria dzieci i młodzieży 18 4  4 11 17 44  2  5 11 2 1 8 6 133 

Radiologia i diagnostyka 
obrazowa 

80 46 90 15 52 57 148 13 33 30 74 118 37 17 66 54 930 

Radioterapia onkologiczna 14 10 18 4 12 17 8 9 8 7 11 35 4 7 18 4 186 

Rehabilitacja medyczna 13 19 27 12 36 45 92 12 13 10 22 57 15 16 24 24 437 

Reumatologia 17 11 15 2 7 21 42 2 9 11 19 17 9 5 20 5 212 

Seksuologia  1     21         6 28 

Stomatologia dziecięca 6 4 19  16 10 21 1 4 6 9 8  2 7 7 120 
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Tabela 3- Liczba lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji 

Liczbę lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu – stan na 

31.05.2013 r. obrazuje poniższe zestawienie: 

Dziedzina specjalizacji Rodzaj 
Liczba specjalistów 

Liczba specjalistów  
I st. 

Razem 

Wszyscy Wyk. Zawód Wszyscy Wyk. Zawód Wszyscy Wyk. Zawód 

Alergologia Lekarska (Szczegłówa) 1 187 1 169 0 0 1 187 1 169 

Anestezjologia i intensywna terapia Lekarska (Podstawowa) 5 045 4 737 1 561 1 398 6 606 6 135 

Angiologia Lekarska (Szczegłówa) 182 181 0 0 182 181 

Audiologia i foniatria Lekarska (Podstawowa) 346 334 0 0 346 334 

Balneoklimatologia i medycyna fizykalna Lekarska (Szczegłówa) 591 496 31 19 622 515 

Chirurgia dziecięca Lekarska (Podstawowa) 875 776 342 307 1 217 1 083 

Chirurgia klatki piersiowej Lekarska (Podstawowa) 266 238 0 0 266 238 

Chirurgia naczyniowa Lekarska (Szczegłówa) 417 411 0 0 417 411 

Chirurgia ogólna Lekarska (Podstawowa) 6418 5 929 3 269 2 963 9 687 8 892 

Chirurgia onkologiczna Lekarska (Szczegłówa) 629 621 0 0 629 621 

Chirurgia plastyczna Lekarska (Podstawowa) 182 176 0 0 182 176 

Stomatologia zachowawcza z 
endodoncją 

19 9 28  18 19 30 2  17 7 24  5 9 5 192 

Toksykologia kliniczna   2  3 6 1    1 1   3  17 

Transfuzjologia kliniczna 3 1 9  2 3 9  1 2 3 6 1  5 1 46 

Transplantologia kliniczna 15 4 9  10 5 44   6 7 17   10 20 147 

Urologia 16 21 23 5 23 18 39 6 13 12 25 29 7 6 20 15 278 

Urologia dziecięca 1     3 1    4 1   2  12 

Zdrowie publiczne 1 2 20  6 5 27   5 8 20  2 1 14 111 

Suma końcowa 1674 1060 1727 322 1820 2372 4153 404 835 788 1616 2661 521 576 1718 1152 23299 
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Choroby płuc Lekarska (Szczegłówa) 2 921 2 485 317 221 3 238 2 706 

Choroby wewnętrzne Lekarska (Podstawowa) 18 151 17 232 12 394 11 071 30 545 28 303 

Choroby zakaźne Lekarska (Podstawowa) 1 148 959 237 141 1 385 1 100 

Dermatologia i wenerologia Lekarska (Podstawowa) 1 894 1 763 943 774 2 837 2 537 

Diabetologia Lekarska (Szczegłówa) 992 985 1 1 993 986 

Diagnostyka laboratoryjna Lekarska (Podstawowa) 299 153 218 121 517 274 

Endokrynologia Lekarska (Szczegłówa) 1 143 1 127 0 0 1 143 1 127 

Farmakologia kliniczna Lekarska (Szczegłówa) 92 83 2 1 94 84 

Fizjologia kliniczna Lekarska (Inna) 10 4 2 1 12 5 

Gastroenterologia Lekarska (Szczegłówa) 763 746 1 1 764 747 

Genetyka kliniczna Lekarska (Podstawowa) 89 85 0 0 89 85 

Geriatria Lekarska (Szczegłówa) 294 283 0 0 294 283 

Ginekologia onkologiczna Lekarska (Szczegłówa) 156 156 0 0 156 156 

Hematologia Lekarska (Szczegłówa) 366 351 0 0 366 351 

Higiena/Epidemiologia Lekarska (Wojskowa) 3 1 0 0 3 1 

Hipertensjologia Lekarska (Szczegłówa) 240 238 0 0 240 238 

Immunologia kliniczna Lekarska (Szczegłówa) 65 65 0 0 65 65 

Kardiochirurgia Lekarska (Podstawowa) 282 270 0 0 282 270 

Kardiologia Lekarska (Podstawowa) 3 039 2 955 0 0 3 039 2 955 

Kardiologia dziecięca Lekarska (Szczegłówa) 97 97 0 0 97 97 

Medycyna lotnicza Lekarska (Wojskowa) 38 24 69 52 107 76 

Medycyna morska Lekarska (Wojskowa) 14 10 6 5 20 15 

Medycyna nuklearna Lekarska (Podstawowa) 247 234 15 14 262 248 

Medycyna paliatywna Lekarska (Szczegłówa) 304 302 0 0 304 302 

Medycyna pracy Lekarska (Podstawowa) 1 920 1 641 2 236 1 789 4 156 3 430 

Medycyna ratunkowa Lekarska (Podstawowa) 781 779 0 0 781 779 

Medycyna rodzinna Lekarska (Podstawowa) 10419 10 145 457 382 10 876 10 527 

Medycyna sądowa Lekarska (Podstawowa) 135 119 66 57 201 176 

Medycyna sportowa (cywilna) Lekarska (Szczegłówa) 271 246 0 0 271 246 

Medycyna sportowa (wojskowa) Lekarska (Wojskowa) 11 4 2 2 13 6 

Medycyna transportu Lekarska (Podstawowa) 170 156 7 6 177 162 

Mikrobiologia lekarska Lekarska (Podstawowa) 110 78 49 36 159 114 

Nefrologia Lekarska (Szczegłówa) 971 962 1 1 972 963 
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Neonatologia Lekarska (Podstawowa) 1 386 1 336 1 1 1 387 1 337 

Neurochirurgia Lekarska (Podstawowa) 521 497 40 36 561 533 

Neurologia Lekarska (Podstawowa) 3 218 3 052 1 114 961 4 332 4013 

Neurologia dziecięca Lekarska (Szczegłówa) 422 395 1 1 423 396 

Neuropatologia Lekarska (Szczegłówa) 30 25 0 0 30 25 

Ochrona radiologiczna Lekarska (Wojskowa) 0 0 2 0 2 0 

Okulistyka Lekarska (Podstawowa) 3 507 3 244 1 258 1 091 4 765 4 335 

Onkologia i hematologia dziecięca Lekarska (Szczegłówa) 154 152 0 0 154 152 

Onkologia kliniczna Lekarska (Podstawowa) 647 633 0 0 647 633 

 Ortopedia i traumatología narządu ruchu 
Lekarska (Podstawowa) 3 056 2 949 611 561 3 667 3 510 

Otorynolaryngologia Lekarska (Podstawowa) 2 305 2 103 1 465 1 287 3 770 3 390 

Otorynolaryngologia dziecięca Lekarska (Szczegłówa) 174 158 0 0 174 158 

Patom orfo log i a Patomorfologia 
Lekarska (Podstawowa) 585 529 263 222 848 751 

Pediatria Lekarska (Podstawowa) 7 812 6 713 9 121 7 983 16 933 14 696 

Położnictwo i ginekologia Lekarska (Podstawowa) 6 507 6 016 1 806 1 524 8 313 7 540 

Psychiatria Lekarska (Podstawowa) 3 349 3 172 783 646 4 132 3818 

Psychiatria dzieci i młodzieży Lekarska (Podstawowa) 319 279 43 43 362 322 

Radiologia i diagnostyka obrazowa Lekarska (Podstawowa) 2 718 2 458 787 616 3 505 3 074 

Radioterapia onkologiczna Lekarska (Podstawowa) 573 519 182 167 755 686 

Rehabilitacja medyczna Lekarska (Podstawowa) 1 647 1 547 282 227 1 929 1 774 

Reumatologia Lekarska (Szczegłówa) 1 745 1 575 0 0 1 745 1 575 

Seksuologia Lekarska (Szczegłówa) 165 160 0 0 165 160 

Toksykologia Lekarska (Wojskowa) 2 0 0 0 2 0 

Toksykologia kliniczna Lekarska (Szczegłówa) 92 88 2 2 94 90 

Transfuzjologia kliniczna Lekarska (Podstawowa) 213 177 41 37 254 214 

Transplantologia kliniczna Lekarska (Szczegłówa) 285 284 0 0 285 284 

Urologia Lekarska (Podstawowa) 1 219 1 162 0 0 1 219 1 162 

Urologia dziecięca Lekarska (Szczegłówa) 49 49 0 0 49 49 

Chirurgia stomatologiczna Dentystyczna (Podstawowa) 941 805 1 104 1 025 2 045 1 830 

Ortodoncja Dentystyczna (Podstawowa) 1 242 1 115 0 0 1 242 1 115 

Periodontologia Dentystyczna (Podstawowa) 449 420 1 1 450 421 

Protetyka stomatologiczna Dentystyczna (Podstawowa) 1 735 1 453 0 0 1 735 1 453 
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Stomatologia dziecięca Dentystyczna (Podstawowa) 770 486 558 266 1 328 752 

Stomatologia zachowawcza z endodoncją Dentystyczna (Podstawowa) 2 517 1 561 12 487 10 621 15 004 12 182 

Epidemiologia Lek. i Dent. (Podstawowa) 295 222 36 7 331 229 

Higiena i epidemiologia Lek. i Dent. (Inna) 141 77 269 170 410 247 

Oświata zdrowotna Lek. i Dent. (Inna) 7 3 0 0 7 3 

Pedagogika medyczna Lek. i Dent. (Inna) 1 0 0 0 1 0 

Zdrowie publiczne Lek. i Dent. (Podstawowa) 1 888 1 444 1 257 897 3 145 2 341 

Chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarska (Podstawowa) 36 29 0 0 36 29 

Chirurgia szczękowo-twarzowa Dentystyczna (Podstawowa) 251 227 0 0 251 227 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
Lek. I Dent. Podwójne prawo 

82 72 0 0 82 72 

RAZEM 116 628 106 992 55 740 47 755 172 368 154 747 

Tabela 4 - Liczba lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji 
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Doskonalenie zawodowe lekarza i lekarza dentysty 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 

r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności 

w różnych formach kształcenia podyplomowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 

2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 

(Dz. U. Nr 231, poz. 2326, z późn. zm.), stanowi, że doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność 

zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego 

poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych 

dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenie w innych formach 

kształcenia. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności 

zawodowej. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie 200 punktów edukacyjnych, 

obliczonych w 4-letnich okresach rozliczeniowych. Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających 

poszczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. 

Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu 

doskonalenia zawodowego, w formie Ewidencji Doskonalenia Zawodowego, którą przedstawia okręgowej 

radzie lekarskiej do wglądu, wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form 

doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Dopełnienie obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarza potwierdza okręgowa rada lekarska przez dokonanie wpisu w 

okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza albo Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty. 

4.1.5.2 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Podstawą prawną regulującą kształcenie pielęgniarek i położnych jest Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). 

Zgodnie z ww. ustawą mamy następujące rodzaje kształcenia podyplomowego: 

 szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją - czas trwania: nie krótszy niż 18 miesięcy i nie dłuższy 

niż 24 miesiące,  

 kurs kwalifikacyjny - czas trwania: nie dłuższy niż 6 miesięcy,  

 kurs specjalistyczny - czas trwania: do 3 miesięcy.  

 kurs dokształcający- czas trwania: do kilku dni. 

Szkolenia specjalizacyjne obecnie mogą być prowadzone w 26 dziedzinach. 

Kształcenie na poziomie kursów kwalifikacyjnych może być prowadzone w 21 dziedzinach. 

Kursy specjalistyczne aktualnie mogą być prowadzone w 46 zakresach, m.in. w zakresie: endoskopii, 

leczenia ran, pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, opieki nad pacjentem ze 

stomią jelitową, wykonania badania spirometrycznego. 

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki 

lub położnej jest najkrótsza formą kształcenia podyplomowego, organizowaną najczęściej przez 

pracodawcę.  

http://ckppip.edu.pl/programy/leczenie_ran1107.doc
http://ckppip.edu.pl/programy/pacjent_wentylowany.doc
http://ckppip.edu.pl/programy/Stomiainternet.doc
http://ckppip.edu.pl/programy/Stomiainternet.doc
http://ckppip.edu.pl/programy/badanie_spirometryczne.doc
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Organizatorzy kształcenia podyplomowego 

Organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być: 

1) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz 

podmioty lecznicze; 

2) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej. 

Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 

1447, z późn. zm.). 

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: 

1) posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia  

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, 

zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia; 

3) zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia 

praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia; 

4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości 

kształcenia oraz metody tej oceny. 

Procedura przygotowywania programów kształcenia 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Zespoły programowe do spraw 

opracowania programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów 

specjalistycznych są każdorazowo powoływane przez Dyrektora Centrum. W skład Zespołów programowych 

wchodzą osoby ze środowiska zawodowego, posiadające dorobek naukowy i zawodowy w danej dziedzinie 

pielęgniarstwa i położnictwa oraz często także doświadczenie dydaktyczne. Są to w szczególności:  

 pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, posiadający co najmniej tytuł doktora; 

 Konsultanci krajowi oraz Konsultanci wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz osoby wskazane przez konsultantów; 

 osoby posiadające tytuł specjalisty w przedmiotowej dziedzinie kształcenia oraz aktualnie zatrudnienie 

w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia. 

Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz Regulaminem Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jednego ze współautorów programu kształcenia 

wskazuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia program kształcenia zostaje przygotowany i zamieszczony na stronie 

internetowej Centrum, wraz z komunikatem informującym o jego udostępnieniu do realizacji. 
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Liczbę absolwentów w latach 2010-2012 obrazuje poniższe zestawienie: 

Tabela 5 - Liczba absolwentów w latach 2010-2012 

Limit miejsc szkoleniowych i kwota środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie szkoleń 

specjalizacyjnych w latach 2010-2013 obrazuje poniższa tabela: 

ROK 
KWOTA 

w złotych 

LICZBA* 

miejsc szkoleniowych 
dofinansowanych w danym roku 

2010 7.713.865,09 5458 

2011 7.839.812,93 5397 

2012 7.365.237,64 5353 

2013 – wykonanie na dzień 
30.06.2013 

2.187.976,01 2050 

Łączna kwota środków 
wydatkowanych 

25.106.891,67 

Rodzaj kształcenia 

Liczba absolwentów w roku 
(nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty): 

2010 2011 2012 Łącznie 

Szkolenia specjalizacyjne 2601 3066 3460 9127 

Kursy kwalifikacyjne 12701 13381 13350 39432 

Kursy specjalistyczne 21598 24348 26059 72005 

Kursy dokształcające 6808 6242 7920 20970 

Łącznie 43708 47037 50789 141534 
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Tabela 6 - Limit miejsc szkoleniowych i kwota środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie szkoleń 

specjalizacyjnych w latach 2010-2013 

 * limit miejsc szkoleniowych w ostatnich trzech latach wynosił po 1850 w każdym roku. Kwota dofinansowania 

jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania  specjalizacji tj. 2 lata wynosiła 4337 zł 

Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego 

Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

Nadzorowi podlega w szczególności: 

1)  zgodność realizacji zajęć z programem kształcenia; 

2)  prawidłowość prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia; 

3)  zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia. 

Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest wykonywany przez pracowników Centrum oraz osoby 

upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych, w 

szczególności przez krajowych i wojewódzkich konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniarstwa 

ginekologiczno-położniczego, lub przez przedstawicieli okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej 

dla miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych. 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek realizowane w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce-wsparcie 

kształcenia podyplomowego” – realizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych w okresie 01.10.2009-30.06.2015 o wartości: 20 284 744,58 PLN. 

Osiągnięte rezultaty: 

 kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe ukończyło w 2010 r. – 819 osób, w 2011 r. – 1213 osób, w 

2012 roku – 762 osób. Co daje łączną liczbę 2 794 osób; 

 kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ukończyło w 2011 roku 549 

pielęgniarek/pielęgniarzy, w 2012 roku – 555 pielęgniarek/pielęgniarzy, co daje łącznie 1104 osoby; 

 kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia 

doszpikowego” ukończyły w 2012 roku 924 osoby. 

Wydatki poniesione w latach 2010-2012 na realizację kursów wynoszą 7.916.358,08 zł. 

Planowane wydatki związane z realizacją kursów w 2013 roku wyniosą 2.636.658,65 zł. 

Projekt systemowy „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 

geriatrycznej” – realizowany przez Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) w 
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partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w okresie 01.01.2012 – 30.06.2015 

o wartości 22 409 719 zł. 

Planowane rezultaty: 

 2000 pielęgniarek poz ukończy kurs specjalistyczny z zakresu opieki geriatrycznej, 

 2000 lekarzy poz, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów 

środowiskowych ukończy kurs doskonalący z zakresu opieki geriatrycznej. 

Osiągnięte rezultaty: (wg stanu na dzień 30 sierpnia 2013 r.) 

 330 pielęgniarek poz ukończyło kurs specjalistyczny z zakresu opieki geriatrycznej, 

 320 lekarzy poz, 242 fizjoterapeutów oraz 25 opiekunów medycznych ukończyło kurs doskonalący z 

zakresu opieki geriatrycznej. 

Projekt systemowy „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian 

epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

W dniu 31 lipca 2013 r. Minister Zdrowia wydał Decyzję o dofinansowaniu ww. projektu systemowego. 

Projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 30 

czerwca 2015 roku. Przewidywana liczba edycji kursu – 150. Realizacja pierwszych edycji planowana jest w 

IV kwartale 2013 r. Budżet projektu wynosi: 15 809 440 PLN. 

Pielęgniarki i położne zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej w art.10b. ust.1 mają obowiązek 

stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia 

zawodowego w różnych dziedzinach i typach kształcenia podyplomowego. 

System kształcenia w innych zawodach medycznych 

  Szkolenie ciągłe farmaceutów 

Szkolenie ciągłe farmaceutów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w 

sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. 

Nr 132, poz. 1238, z późn. zm.), wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.). 

W świetle ww. ustawy, farmaceuta (zatrudniony w aptece lub hurtowni) zobowiązany jest do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu 

wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. 

Szkolenie ciągłe może być realizowane w akredytowanych jednostkach szkolących.  

Osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie okręgowa izba aptekarska, której jest członkiem, wydaje kartę 

ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Okręgowa izba aptekarska 

potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z 

ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego 

dokumentu. 
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Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie  zdrowia 

Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia realizowana 

jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  

w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 

Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.).   

Rozporządzenie to uwzględnia następujące dziedziny specjalizacji mające zastosowanie  

w ochronie zdrowia:  

1) epidemiologia; 

2) fizjoterapia; 

3) fizyka medyczna; 

4) inżynieria medyczna; 

5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 

6) psychologia kliniczna; 

7) neurologopedia; 

8) zdrowie publiczne; 

9) zdrowie środowiskowe; 

10) toksykologia; 

11) mikrobiologia; 

12) przemysł farmaceutyczny; 

13) radiofarmacja; 

14) surdologopedia. 

Specjalizację w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w ramach kształcenia 

podyplomowego prowadzą jednostki szkolące, które uzyskały wpis na listę jednostek szkolących 

prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przedmiotowa lista podawana jest 

co najmniej dwa razy do roku do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego w terminie do dnia 1 kwietnia i do dnia 15 listopada każdego roku. 

Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia może być realizowana w 92 

uprawnionych jednostkach szkolących. Jednostki te dysponują 1677 miejscami szkoleniowymi. W 

porównaniu do danych przygotowanych na dzień 29 lutego 2012 r. nastąpił wzrost: o 11 jednostek 

szkolących i o 204 miejsca szkoleniowe.  

Liczbę osób posiadających tytuł specjalisty wg dziedzin specjalizacji, w oparciu o ww. rozporządzenie 

przedstawia poniższe zestawienie. 

Lp. Nazwa dziedziny Liczba osób z tytułem specjalisty 
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1 Epidemiologia 67 

2 Fizjoterapia 237 

3 fizyka medyczna 151 

4 inżynieria medyczna 1 

5 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 11 

6 psychologia kliniczna 231 

7 Neurologopedia 32 

8 zdrowie publiczne 168 

9 zdrowie środowiskowe 22 

10 Radiofarmacja 1 

 Suma 921 

Tabela 7 - Liczba osób posiadających tytuł specjalisty wg dziedzin specjalizacji 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż obecnie, zgodnie z informacją pozyskaną od jednostek szkolących, 

specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia realizowane są w siedmiu niżej 

wymienionych dziedzinach:  

1. epidemiologia, 

2. fizjoterapia, 

3. fizyka medyczna, 

4. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 

5. psychologia kliniczna, 

6. zdrowie publiczne, 

7. mikrobiologia. 

Specjalizację w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia realizuje 1136 osób.  

Liczbę osób, które są w trakcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

przedstawia poniższe zastawienie (stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.): 

Lp. Nazwa dziedziny 
Liczba osób realizujących specjalizacje w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1 Epidemiologia 43 

2 Fizjoterapia 264 
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3 fizyka medyczna 95 

4 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 8 

5 psychologia kliniczna 594 

6 zdrowie publiczne 96 

7 Mikrobiologia 36 

SUMA 1136 

 Tabela 8 - Liczba osób, które są w trakcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych 

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 

2004 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 

Nr 126, poz. 1319, z późn. zm.) wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.).  

Rozporządzenie to uwzględnia następujący wykaz specjalizacji:  

1) laboratoryjna diagnostyka medyczna; 

2) laboratoryjna genetyka medyczna; 

3) laboratoryjna immunologia medyczna; 

4) mikrobiologia medyczna; 

5) laboratoryjna transfuzjologia medyczna; 

6) laboratoryjna toksykologia medyczna; 

7) zdrowie publiczne; 

8) zdrowie środowiskowe; 

9) laboratoryjna hematologia medyczna; 

10) cytomorfologia medyczna; 

11) laboratoryjna parazytologia medyczna; 

12) epidemiologia; 

13) laboratoryjna diagnostyka sądowa. 

Zgodnie z przedmiotowymi przepisami specjalizację diagnostów laboratoryjnych mogą prowadzić szkoły 

wyższe (jednostki kształcące), które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna i spełniają warunki 

określone w art. 30b ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 

Staż kierunkowy mogą prowadzić podmioty, które uzyskały wpis na listę prowadzoną przez Ministra 

Zdrowia. Lista ta podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 
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oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co najmniej dwa razy w roku, według stanu na 

dzień 1 kwietnia i 1 października każdego roku. 

Obecnie staż kierunkowy w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych może być prowadzony w 1244 

podmiotach, które uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych, 

prowadzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba dostępnych miejsc na staże kierunkowe we wszystkich 

dziedzinach wynosi 2651. Od 29 lutego 2012 roku wzrosła ona o 62 miejsca specjalizacyjne.  

Na podstawie danych - stan na dzień 30 sierpnia 2013 r., pozyskanych z Centrum Egzaminów Medycznych w 

dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej 1796 diagnostów laboratoryjnych uzyskało tytuł specjalisty. W ciągu 

jednego roku przybyło 475 diagnostów laboratoryjnych z tytułem specjalisty.  



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 85 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

Liczbę diagnostów laboratoryjnych z tytułem specjalisty (stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.) obrazuje 

poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa dziedziny 
Liczba diagnostów laboratoryjnych  

z tytułem specjalisty 

1.  laboratoryjna diagnostyka medyczna 550 

2.  laboratoryjna genetyka medyczna 164 

3.  laboratoryjna immunologia medyczna 39 

4.  mikrobiologia medyczna 179 

5.  laboratoryjna transfuzjologia medyczna 435 

6.  laboratoryjna toksykologia medyczna 22 

7.  zdrowie publiczne 262 

8.  laboratoryjna hematologia medyczna 47 

9.  cytomorfologia medyczna 87 

10.  laboratoryjna parazytologia medyczna 11 

 Suma 1796 

Tabela 9 - Liczba diagnostów laboratoryjnych z tytułem specjalisty 

Liczbę diagnostów laboratoryjnych realizujących specjalizację (stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.) obrazuje 

poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa dziedziny 
Liczba diagnostów laboratoryjnych 

realizujących specjalizację 

1.  laboratoryjna diagnostyka medyczna 899 

2.  laboratoryjna genetyka medyczna 110 

3.  laboratoryjna immunologia medyczna 46 

4.  mikrobiologia medyczna 342 

5.  laboratoryjna transfuzjologia medyczna 265 

6.  laboratoryjna toksykologia medyczna 28 
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7.  zdrowie publiczne 5 

8.  laboratoryjna hematologia medyczna 24 

9.  cytomorfologia medyczna 1 

SUMA 1720 

Tabela 10 - Liczba diagnostów laboratoryjnych realizujących specjalizację 

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej stanowi, iż opłatę za specjalizację i egzamin państwowy ponosi osoba 

odbywająca specjalizację.  

Jednakże zgodnie z ww. ustawą, Minister Zdrowia, w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, 

których jest dysponentem, może dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym diagnostów 

laboratoryjnych. Dofinansowanie dotyczy dyscyplin, które – na wniosek środowiska diagnostów 

laboratoryjnych – zostały uznane jako dziedziny priorytetowe w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 

czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe (Dz. U. Nr 122, poz. 

1031 z późn. zm.).  

Na podstawie Uchwały Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych każdy diagnosta laboratoryjny ma 

obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, które obejmuje aktywność zawodową w ramach 

samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego.  Diagnosta laboratoryjny 

potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych w 

ustalonych okresach rozliczeniowych.  

Specjalizacje farmaceutów 

Specjalizacje farmaceutów reguluje wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 

maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, 

poz. 941,z późn. zm.). 

Rozporządzenie to uwzględnia następujący wykaz specjalizacji:  

1) analityka farmaceutyczna; 

2) bromatologia; 

3) farmacja apteczna; 

4) farmacja kliniczna; 

5) farmacja przemysłowa; 

6) farmacja szpitalna; 

7) farmakologia; 

8) lek roślinny; 

9) mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna; 
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10) toksykologia; 

11) zdrowie publiczne; 

12) zdrowie środowiskowe. 

Specjalizację w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą wydziały albo inne jednostki organizacyjne 

szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez 

Ministra Zdrowia. Akredytacji udziela się na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 

W chwili obecnej akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji dla farmaceutów posiada 10 

Wydziałów Farmaceutycznych w 7 dziedzinach specjalizacji.  

Według danych pozyskanych z Centrum Egzaminów Medycznych, obecnie 1578 farmaceutów posiada tytuł 

specjalisty. Grupa farmaceutów z tytułem specjalisty w okresie jednego roku wzrosła o 316 osób.  

Liczbę farmaceutów posiadających tytuł specjalisty przedstawia poniższe zestawienie (stan na dzień 30 

sierpnia 2013 r.): 

Lp. Nazwa dziedziny Liczba osób z tytułem specjalisty 

1.  analityka farmaceutyczna 9 

2.  farmacja apteczna 1315 

3.  farmacja kliniczna 60 

4.  farmacja przemysłowa 16 

5.  farmacja szpitalna 165 

6.  Farmakologia 3 

7.  lek roślinny 6a 

8.  Toksykologia 2 

9.  zdrowie publiczne 2 

 Suma 1578 

Tabela 11 - Liczba farmaceutów posiadających tytuł specjalisty   
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Obecnie jest 934 farmaceutów realizujących specjalizację. Przedmiotowe dane przedstawia poniższe 

zestawienie (stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.): 

Lp. Nazwa dziedziny Liczba farmaceutów realizujących specjalizację 

1.  farmacja apteczna 729 

2.  farmacja kliniczna 106 

3.  farmacja przemysłowa 7 

4.  farmacja szpitalna 92 

SUMA 934 

Tabela 12 – Liczba farmaceutów realizujących specjalizację 

 

W ramach analizy otoczenia prawnego Systemu Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Personelu 

Medycznego zidentyfikowano celowość następujących zmian prawnych, które doprecyzują zasady 

funkcjonowania systemu:   

 

•Procedowana jest obecnie zmiana dostosowująca systemy kształcenia diagnostów laboratoryjnych, 

farmaceutów i innych specjalności medycznych do modelu obowiązującego w kształceniu lekarzy. Zmiana 

ta, dotyczy ustaw Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych oraz 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Zmiany dotyczące ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

• Wprowadzenie elektronicznej wersji karty specjalizacji oraz usankcjonowanie wpisu w systemie 

informatycznym, jako równoznacznego z wersją papierową karty.  

 Zmiana modelu sprawdzania danych przez egzaminami specjalizacyjnymi, czyli przesunięcie 

możliwości sprawdzenia dokumentacji przez Państwową Komisję Egzaminacyjną i wyznaczonych do 

tego celu przedstawicieli w województwie na etap bezpośrednio po zakończeniu specjalizacji a nie 

po złożeniu wniosku o specjalizację. 

W celu ujednolicenia działania systemu procedowane są zmiany dostosowujące proces kształcenia 

pielęgniarek i położnych do działania zgodnego z pozostałymi specjalnościami medycznymi, wymaga to 

zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Zmianie ulegnie również sam przepis art. 30 ustawy o SIOZ dotyczący SMKPM. 
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Poniższe zmiany mogą zostać zrealizowane na podstawie aktualizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych 

funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia 

• przechowywanie w systemie danych o przebiegu specjalizacji po jej zakończeniu oraz dostęp do tych 

danych interesariuszy w szczególności CMKP.   

• Uregulowanie możliwości przekazania wyników egzaminu przez CEM do poszczególnych interesariuszy 

systemu  

 

Zidentyfikowane zmiany prawne mają jedynie charakter porządkujący-unifikujący zasady funkcjonowania 

systemu. Realizacja systemu jest możliwa również w obecnym systemie prawnym nie będzie jednak 

możliwe całkowita rezygnacja z elementów papierowych np. w przypadku karty specjalizacji, która będzie 

musiała być w takiej sytuacji prowadzona równolegle w wersji elektronicznej i potwierdzana na koniec 

kształcenia w formie papierowej przewidzianej obecnie.  

 

4.2 Zidentyfikowane problemy 

Zidentyfikowane problemy, jakie dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu można 

podzielić w zależności od zakresu poszczególnych, docelowych produktów (systemów dziedzinowych) 

niniejszego projektu. Dlatego analizę zidentyfikowanych problemów przedstawiono w podziale na 

poszczególne systemy dziedzinowe. 

4.2.1 System Statystyki w Ochronie Zdrowia 

Obecnie obowiązek sprawozdawczy wynikający z ustawy o statystyce publicznej, jest wspierany częściowo 

przez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Z uwagi na coraz większe wymagania 

analityczne jednostek odpowiedzialnych i nadzorujących proces statystyki publicznej w ochronie zdrowia, 

potrzeby informacyjno-analityczne są coraz wyższe, co powoduje potrzebę wprowadzenia dalszych 

systemowych usprawnień w tym zakresie. Do największych problemów związanych z procesem statystyki 

publicznej w ochronie zdrowia, zaliczyć można: 

 ograniczone możliwości zautomatyzowanego porównania danych bieżącego okresu 

sprawozdawczego z poprzednim, 

 problemy z nieujednoliconymi słownikami, 

 wolny proces dostosowania formularzy sprawozdawczych do wymagań stawianych PBSSP - brak 

kreatora formularzy sprawozdawczych, 

 brak bieżącej informacji o stanie realizacji procesu sprawozdawczego (np. ilość dostarczonych 

sprawozdań, ilość jednostek sprawozdawczych, które wypełniły swój ustawowy obowiązek) 

 brak możliwości realizacji analiz przekrojowych z danych bieżących i historycznych, 

 brak możliwości realizacji analiz przekrojowych pochodzących z różnych strumieni tematycznych 

sektora ochrony zdrowia. 
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4.2.2 System Monitorowania Zagrożeń 

Obecnie wypełnianie, przekazywanie informacji i zgłoszeń o zagrożeniach, o których mowa w ustawie o SIOZ 

odbywa się w formie papierowej. Taki tryb obsługi zgłoszeń powoduje liczne problemy, do których zaliczyć 

można: 

 procesy rejestracji oraz obsługi zgłoszeń o zagrożeniach realizowane są obecnie bez udziału 

zintegrowanych systemów informatycznych. Wymiana danych pomiędzy podmiotami 

uczestniczącymi w procesie monitorowania zagrożeń odbywa się w tradycyjnej - papierowej 

formie. Podmioty rejestrujące zgłoszenia o zagrożeniach przekazują je w postaci papierowej do 

odpowiednich instytucji zajmującymi się ich zbieraniem i dalszą obsługą. Taki sposób wymiany 

danych utrudnia dostęp do szybkiej i wiarygodnej informacji na temat aktualnego stanu o 

zagrożeniach, 

 brak walidacji danych zgłoszenia na etapie jego wypełniania pod względem braków formalnych, 

 konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze stosowania papierowej 

dokumentacji i jej przekazywania pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w 

procesie obsługi zgłoszeń,  

 brak scentralizowanej bazy zgłoszeń znacząco utrudnia analizę zgłoszeń na poziomie zagregowanym, 

w konsekwencji znacząco utrudnione i wydłużone jest przygotowanie i generowanie oraz 

publikowanie raportów statystycznych, 

 ze względu na stosowanie dokumentacji w formie papierowej bieżące monitorowanie oraz 

reagowanie na wystąpienie informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia (na poziomie regionalnym/krajowym) wymaga większych nakładów 

pracy po stronie podmiotów odpowiedzialnych. 

Dodatkowo, na szczeblu krajowym nie istnieje obecnie system informatyczny spełniający rolę (w rozumieniu 

art. 26 ust. 3 ustawy o SIOZ) resortowego systemu wczesnego ostrzegania. Jedynie część z interesariuszy 

wymienionych w rozdziale 4.1.2 (GIS), ma możliwość korzystania z systemu EWRS (Early Warning and 

Response System), którego głównym celem jest koordynacja wczesnego ostrzegania i reagowania na 

zagrożenia. Wspomniany system EWRS, działa jednak na szczeblu UE. Za jego pomocą państwa członkowskie 

mogą wysyłać poufne ostrzeżenia o zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na UE, wymieniać się 

informacjami oraz koordynować swoją reakcję na takie sytuacje.  
 

4.2.3 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

Zakładając potrzebę objęcia pełnym zakresem procesów związanych z monitorowaniem obrotu produktów 
leczniczych, obecnie do największych problemów w tym zakresie zaliczyć należy: 

 ograniczone możliwości efektywnej analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi na podstawie 
danych otrzymanych od podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni farmaceutycznych i aptek, 

 utrudniony stały nadzór nad ilością, lokalizacją i dostępnością produktów leczniczych na terenie 
kraju, 

 utrudnione możliwości szybkiego zapobiegania brakom na rynku produktów leczniczych oraz 
objętych decyzją refundacyjną środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 
wyrobów medycznych, 

 utrudnione możliwości wykrywania i zapobiegania zjawiskom niepożądanym, w szczególności 
ograniczenia możliwości wywozu produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
sytuacji braku lub ograniczonej dostępności stwarzających zagrożenia lub życia pacjentów. 
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4.2.4 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia  

 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia ma za zadanie zbudowanie rejestru zasobów w szczególności 

wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W kraju nie ma 

rejestru specjalistycznych urządzeń medycznych do diagnozowania i badania. Istnienie takiego rejestru jest 

podstawą do kształtowania polityki zdrowotnej w zakresie równomiernego i proporcjonalnego wyposażania 

w taki sprzęt. Służy też do weryfikacji poziomu gotowości podmiotów leczniczych do realizowania 

określonych usług medycznych wymagających takiego sprzętu. Brak takiego rejestru uniemożliwia 

efektywną realizację następujących procesów biznesowych:  

 Planowania finansowania zakupu sprzętu medycznego w kontekście zabezpieczenia świadczeń 

zdrowotnych na danym obszarze. Obecnie nie istnieje spójny rejestr dostępny dla interesariuszy 

projektu odpowiedzialnych za zapewnienie środków inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych. 

Problem dotyczy w szczególności organów założycielskich podmiotów leczniczych oraz instytucji 

finansujących rozdzielających fundusze Unii Europejskiej. Brak informacji o sprzęcie na danym 

terenie utrudnia ocenę czy kolejny sprzęt np. tomograf jest niezbędny do zapewnienia świadczeń 

zdrowotnych, czy obecne na rynku sprzęty nie wysycają całości popytu i kolejny zakup nie będzie 

miał uzasadnienia ekonomicznego. Jedyny szczątkowy rejestr znajduje się w Oddziałach NFZ, ale 

zawiera on jedynie informacje o sprzęcie, który oceniany jest w procesie kontraktowania i 

zlokalizowanych w podmiotach, które udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych. Rejestr ten nie jest powszechnie dostępny.   

 Brak informacji z rejestru zasobów ochrony zdrowia stanowi również problem dla uczestników rynku 

ochrony zdrowia takich jak pacjenci, lekarze, badacze naukowi. Wszystkie te grupy interesariuszy 

projektu poprzez brak informacji, które maja być przetwarzane i udostępniane w SEZOZ mają w 

znaczący sposób utrudniony dostęp do informacji gdzie można zrealizować określone świadczenie 

zdrowotne do którego realizacji niezbędny jest określony wyrób medyczny. Bez tego rejestru trudno 

jest zweryfikować gdzie można zrealizować świadczenia rezonansu magnetycznego albo 

trójwymiarowego USG.   

  Brak rejestru wyrobów medycznych utrudnia również organom kontrolującym monitorowanie 

stanu technicznego urządzeń używanych do realizacji świadczeń zdrowotnych. Brak danych o 

wykazie sprzętu jego wieku, aktualnych badaniach technicznych utrudnia planowanie i 

przeprowadzenie kompleksowych kontroli a stan techniczny wyrobów medycznych ma niebagatelne 

znaczenie dla bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych.   

4.2.5 System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Pracowników Medycznych  

 

System Monitorowania Kształcenia Medycznego ma za zadanie wsparcie procesów biznesowych związanym 

z kształceniem personelu medycznego. W tym obszarze zidentyfikowani następujące problemy:  

 Brak spójnej i wiarygodnej informacji na temat procesu kształcenia personelu medycznego 

wynikający z tego, że każdy interesariuszy prowadzi własną ewidencję fragmentu procesu szkolenia 

powoduje to następujące utrudnienia w sprawnej jego realizacji:  

o Wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do różnych systemów informatycznych  

o Braku spójności semantycznej i technologicznej danych (różne formaty, różne struktury 

danych), co w praktyce uniemożliwia wymianę danych pomiędzy systemami  
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o Zastosowanie różnorodnych technologii do gromadzenia danych w znaczącej mierze są to 

rozwiązania oparta o arkusze Ms Excel, które nie mają zaimplementowanych zasad 

weryfikacji danych, co implikuje dużą ilość błędów przy ich wprowadzaniu  

o Konieczność pracochłonnej analizy porównawczej danych z różnych ośrodków na poziomie 

podmiotów monitorujących proces kształcenia. Przekazywane raporty mają różnorodny 

format, niejednokrotnie sporządzone są na różny moment czasu, co utrudnia ich 

porównywanie.  

 Brak wiarygodniej informacji w znaczący sposób utrudnia planowanie kształcenia personelu 

medycznego. Planowanie wymaga bowiem dostępu do kompleksowej informacji z dłuższego 

okresu czasu, dotyczących wszystkich elementów procesu kształcenia.  

 Różnorodne rozproszone rozwiązania informatyczne oraz brak integracji z platformami oferującymi 

e-usługi państwa takimi jak ePUAP powoduje, że pracownik medyczny chcąc realizować proces 

kształcenia musi mieć założone wiele kont informatycznych w różnych systemach.  

 Brak wymiany danych pomiędzy systemami wpływa również na wiarygodność i aktualność 

rejestrów personelu medycznego, które mają kluczowe znaczenie dla możliwości realizacji 

świadczeń zdrowotnych. Uporządkowanie podniesienie jakości danych o personelu medycznym ma 

kluczowe znaczenie dla dostępu do danych medycznych w ramach Elektronicznej Platformy 

Gromadzenia i Wymiany Danych Medycznych (p1)   

4.3 Analiza SWOT 

Analiza SWOT Wnioskodawcy 

W poniższej analizie SWOT traktuje się mocne i słabe strony, jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia 

Wnioskodawcy, na które ma on bezpośredni wpływ, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne 

wynikające z niezależnych zmian w otoczeniu. 

SILNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 Doświadczenie w realizacji projektów 
informatycznych w polskiej służbie 
zdrowia, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej, 

 Gwarantowana stabilność finansowa 
Wnioskodawcy, jako jednostki budżetowej, 

 Umocowanie w ramach struktur 
administracji publicznej w zakresie 
realizacji zadań związanych z 
informatyzacją służby zdrowia, 

 Zapewnienie zasobów kadrowych 
niezbędnych do zarządzania Projektem 
(Biuro Zarządzania Projektami), 

 Dobre relacje Wnioskodawcy z głównymi 
Interesariuszami systemów dziedzinowych, 
zainteresowanych realizacją Projektu, 

 Możliwość zatrudnienia ekspertów ds. 

 Mała elastyczność procedur 
administracyjnych, szczególnie związanych z 
zarządzaniem finansowym oraz kadrowym, 

 Mała elastyczność procesów decyzyjnych 
niezbędnych do wdrożenia Projektu, 
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zarządzania wdrażaniem Projektu w 
formule doradztwa projektowego, 

 Możliwość wzmocnienia kadry 
specjalistów celem skuteczniejszej i 
sprawniejszej realizacji ważnych projektów 
systemowych 

 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 Możliwość wykorzystania potencjału 
dobrze wyszkolonej kadry informatycznej, 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w 
zakresie realizacji projektów polegających 
na wdrażaniu nowoczesnych technologii w 
ogólnokrajowych systemach 
informatycznych. 

 Procedury przetargowe - potencjalne 
problemy z ich terminowym i skutecznym 
przeprowadzeniem, 

 Zmiany legislacyjne na poziomie krajowym 
oraz Unii Europejskiej w trakcie realizacji 
Projektu wpływające na jego kształt 
(wymagające poniesienia nieprzewidzianych 
nakładów czasowych i finansowych), 

 Zmiany organizacyjne na poziomie głównych 
interesariuszy projektu, które mogą również 
dotyczyć zmian kadrowych wśród kluczowego 
personelu Projektu. 

 

Tabela 13 – Analiza SWOT Wnioskodawcy 

Mocną stroną Wnioskodawcy w realizacji Projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 

informacji w ochronie zdrowia” jest jego doświadczenie w zrealizowanych już kilku projektach 

informatycznych w zakresie ochrony zdrowia takich jak między innymi: 

 Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach 

medycznych (P1) (projekt realizowany),  

 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2) 

 "ZOZMAIL" - System Komunikacji w Ochronie Zdrowia, 

 SMWK - System Monitorowania Wypadków Konsumenckich, 

 System Statystyki Medycznej, 

 Krajowy Rejestr Dawców Krwi, 

 Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, 

 Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, 

 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWPDL), 

 Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej (RZOZ). 

Za silną stronę Wnioskodawcy w realizacji Projektu należy uznać jego stabilność finansową, wynikającą z 

faktu, iż CSIOZ jest jednostką budżetową. Część poniesionych kosztów (w wielkości zaakceptowanej w 

umowie o dofinansowanie Projektu w ramach PO IG) zostanie pokryta w następstwie finansowania ze 

środków UE. Ponadto, CSIOZ jest jednostką, która formalnie jest umocowana w kraju do koordynacji działań 
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zbliżonych do działań ujętych w ramach Projektu, daje to możliwość właściwego adresowania wielu 

zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

Jako silną stronę należy uznać fakt, że w ramach struktury CSIOZ istnieje Biuro Zarządzania Projektami, 

zapewniające kadrę zarządzającą realizacją Projektu. W Centrum zdefiniowany zostanie skład zespołu 

zarządzania projektem oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu projektowego. 

Projekt może także przyczynić się do wzbogacenia doświadczenia CSIOZ o projekt polegający na wdrożeniu 

nowoczesnych technologii na skalę ogólnokrajową. Silną stroną projektu będzie także możliwość 

zatrudnienia ekspertów ds. zarządzania wdrażaniem Projektu, a także możliwość wzmocnienia kadry 

specjalistów celem skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji ważnych projektów systemowych.  

Do słabych stron Wnioskodawcy należy potencjalnie mała elastyczność procedur administracyjnych w 

zakresie zarządzania finansowego i kadrowego oraz mała elastyczność procesów decyzyjnych niezbędnych 

do wdrożenia Projektu.  

Zagrożeniem dla realizacji Projektu mogą okazać się skomplikowane i długotrwałe procedury przetargowe 

oraz zmiany legislacyjne w zakresie prawa krajowego i UE w trakcie realizacji Projektu, które mogą 

spowodować powstanie dodatkowych kosztów, których Wnioskodawca nie przewidział na etapie 

sporządzania Studium Wykonalności. 

Podsumowując, można stwierdzić, że mocne strony Wnioskodawcy pozwalają, przy odpowiednich i 

niezbędnych pracach przygotowawczych, przeważyć nad jego słabymi stronami. 

W aspekcie szans i zagrożeń, zasadnym wydaje się zaangażowanie do nadzoru i wsparcia zespołu 

Wnioskodawcy w realizacji Projektu, ekspertów w zakresie zarządzania oraz ekspertów posiadających 

szeroką wiedzę z zakresu zagadnień technologicznych, o dużym doświadczeniu w realizacji podobnych 

przedsięwzięć. 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 95 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

Analiza SWOT Projektu 

W poniższej analizie SWOT traktuje się mocne i słabe strony, jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia 

Projektu, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne wynikające z niezależnych zmian w otoczeniu. 

SILNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

 Możliwości zastosowania w Projekcie 
nowoczesnych technologii ICT, wspieranych 
w ramach wytycznych wspólnotowych, 

 Realizacja w ramach projektu istotnych 
zagadnień dotyczących ochrony zdrowia,  

 Umieszczenie składowych Projektu – 
systemów dziedzinowych, w ustawie o 
systemie informacji w ochronie zdrowia 
(ustawowe umocowanie realizacji Projektu), 

 Możliwość wykorzystania funkcjonalnego 
produktów projektu P1 i P2 
(interoperacyjność Projektu z P1 i P2), 

 Składowe elementy Projektu – systemy 
dziedzinowe, dotyczą kluczowych procesów 
biznesowych sektora ochrony zdrowia w 
Polsce i mogą skutecznie podnieść ich 
efektywność, 

 Rosnące potrzeby informacyjne i analityczne 
związane z najważniejszymi procesami 
biznesowymi sektora ochrony zdrowia na 
poziomie krajowym i regionalnym, 

 Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę 
szczegółowej analizy zależności realizacji 
Projektu od zmian przepisów prawnych i 
przygotowanie propozycji stosownych zmian 
w powiązaniu z  harmonogramem realizacji 
projektu 

 Złożoność i kompleksowość Projektu 
wymagająca współpracy różnych 
podmiotów na etapie przygotowania i 
wdrażania Projektu, 

 Konieczność uzyskania wsparcia wielu 
środowisk w sektorze ochrony zdrowia w 
celu realizacji Projektu i osiągnięcia 
wszystkich zakładanych efektów, 

 Duża liczba podmiotów i systemów, co do 
których trzeba budować lub modernizować 
interfejsy wymiany danych 
(interoperacyjność zewnętrzna systemów 
dziedzinowych Projektu). 

 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

 Powszechne wykorzystanie technologii ICT w 
sektorze ochrony zdrowia, 

 Duża liczba projektów ICT i eZdrowia 
realizowanych przez wiele podmiotów 
sektora ochrony zdrowia, realizowanych ze 
środków unijnych 2007-2013, 

 Rozwój szerokopasmowego Internetu, 

 Rosnąca liczba użytkowników komputerów i 
Internetu, 

 Zmiany organizacyjne w systemie ochrony 
zdrowia, 

 Brak zaangażowania uczestników systemu i 
wybranych interesariuszy systemów 
dziedzinowych w zakresie wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań w ramach 
Projektu, 

 Zmiany legislacyjne w trakcie realizacji 
Projektu, na poziomie krajowym oraz Unii 
Europejskiej, 
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 Zgodność Projektu ze strategią Unii 
Europejskiej w zakresie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz zdrowia 
publicznego, 

 Zmiany organizacyjne w systemie ochrony 
zdrowia 

 

 Problemy natury technicznej w trakcie 
realizacji Projektu (np. ewentualne zmiany 
specyfikacji interfejsów po stronie 
podmiotów zewnętrznych (np. EMA), od 
których pobierane będą dane), 

 Brak dofinansowania realizacji Projektu z 
funduszy Unii Europejskiej, 

 Duża liczba interesariuszy projektu, którzy 
mogą mieć sprzeczne oczekiwania wobec 
projektowanych systemów 
informatycznych, 

 Przetwarzanie danych wrażliwych 

Tabela 14 – Analiza SWOT Projektu 

Mocną stroną projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” 

jest akceptacja jego realizacji przez Radę Ministrów. Realizacja projektu zakłada również wykorzystanie 

funkcjonalnego gotowych elementów składowych projektu P1 i P2 (interoperacyjność Projektu z P1 i P2). 

Składowe elementy Projektu – planowane do realizacji w ramach Projektu systemy dziedzinowe, dotyczą 

kluczowych procesów biznesowych sektora ochrony zdrowia w Polsce. Zgodnie z zakresem merytorycznym 

poszczególnych systemów dziedzinowych obejmują one m.in. kwestie podniesienia poziomu świadczonej 

opieki zdrowotnej poprzez minimalizację wszelkiego rodzaju zagrożeń (SMZ), zapewnienia monitorowania 

obrotu produktów leczniczych (ZSMOPL), weryfikacji możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych na 

danym terenie poprzez informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który może realizować dane świadczenie 

zdrowotne (SEZOZ), podniesienia jakości danych sprawozdawanych przez jednostki sprawozdające (SSOZ), 

wsparcia procesu organizacji kształcenia podyplomowego oraz analizy potrzeb w zakresie kształcenia 

medycznego (SMKPM). Realizacja Projektu pozwoli na skuteczne podniesienie efektywności tych procesów. 

Dodatkowo planowane do realizacji w ramach projektu systemy dziedzinowe, uwzględnione są w ustawie o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (co stanowi ustawowe umocowanie realizacji Projektu).  

Do silnych stron projektu można zaliczyć również przeprowadzenie przez Wnioskodawcę szczegółowej 

analizy zależności realizacji Projektu od konieczności zmian przepisów prawnych i przygotowanie propozycji 

stosownych zmian w powiązaniu z  harmonogramem realizacji projektu. W wyniku przedmiotowej analizy 

został przygotowany Projekt ustawy o zmianie ustawy systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw. Celem postulowanych w projekcie zmian jest stworzenie ram prawnych 

niezbędnych do umożliwienia pełnego wdrożenia rozwiązań w zakresie dziedzinowych systemów 

teleinformatycznych. Szczegółowa analiza tych zmian (z przypisaniem ich do poszczególnych systemów 

dziedzinowych realizowanych w ramach Projektu) została ujęta w rozdziale 4.1, zawierającym analizę 

otoczenia Projektu. 

Do słabych stron Projektu należy zaliczyć jego złożoność i kompleksowość. Realizacja projektu będzie 

wymagała współpracy różnych podmiotów na etapie przygotowania i wdrażania projektu. Konieczne będzie 

uzyskanie wsparcia wielu środowisk w sektorze ochrony zdrowia w celu realizacji Projektu i osiągnięcia 

wszystkich zakładanych celów. Ponieważ projekt obejmuje różne grupy interesariuszy instytucjonalnych, 

istnieje ryzyko, że oczekiwania poszczególnych interesariuszy względem projektu mogą być ze sobą 

sprzeczne. Wpływ ww. słabej strony zostanie zminimalizowany poprzez podział projektu na 
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obszary/zadania – wynikające z zakresu poszczególnych systemów dziedzinowych realizowanych w ramach 

Projektu. 

Szansą Projektu jest powszechne wykorzystanie technologii ICT w sektorze ochrony zdrowia. Realizacja 

projektu wg przyjętych założeń technologicznych umożliwi wykorzystanie ww. technologii ICT, co będzie 

wiązało się z wysokim standardem usług oferowanych po realizacji Projektu. Istnieje duża liczba projektów 

ICT i eZdrowia realizowanych przez wiele podmiotów sektora ochrony zdrowia, realizowanych ze środków 

unijnych 2007-2013.  

Znaczący rozwój szerokopasmowego Internetu w Polsce, a także rosnąca liczba użytkowników komputerów 

i Internetu stanowią szansę, która stoi przed Projektem. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaufania 

społecznego do zdalnej formy zajmowania się sprawami urzędowymi, co może ułatwić osiągnięcie 

rezultatów projektu. Ponieważ odbiorcami produktów Projektu będą również sami pacjenci, ww. czynniki są 

szansą na to, że z rezultatów projektu, będzie mogła skorzystać większa liczba odbiorców. Kolejnym 

aspektem uprawdopodobniającym realizację projektu jest jego zgodność ze strategią Unii Europejskiej w 

zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zdrowia publicznego. 

Zagrożeniem niezależnym od realizacji Projektu może być niechęć użytkowników systemu i wybranych 

interesariuszy systemów dziedzinowych przed wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań Projektu. Zagrożenie 

stanowi również napięty harmonogram realizacji Projektu, wymagający równoległej pracy nad systemami 

dziedzinowymi. 

Zmiany organizacyjne w systemie ochrony zdrowia mogą stanowić zarówno szansę jak i zagrożenie dla 

Projektu, w zależności od kierunku tych zmian, ich zgodności z celami projektu.  

Ryzykiem niezależnym od realizacji Projektu są również ewentualne problemy natury technicznej powstałe 

w trakcie realizacji Projektu, niezależne od Wnioskodawcy, a także przyszłych Wykonawców Projektu, w 

postaci np. zmiany specyfikacji interfejsów wymiany danych (po stronie systemów zewnętrznych – np. 

zarządzanych przez EMA, która będzie udostępniać swoje dane na potrzeby ich wykorzystania w Projekcie). 

Podsumowując analizę mocnych i słabych stron projektu można zakładać, że wykorzystanie nowoczesnych 

metodyk zarządzania projektami przez wykwalifikowanych członków zespołu projektowego wpłynie 

znacząco na możliwość realizacji projektu zgodnie z jego zakładanym harmonogramem oraz zakresem. 

Odpowiednie przygotowanie do realizacji projektu po stronie Wnioskodawcy poparte m.in. szczegółową 

analizą prawną, pozwala na stworzenie ram prawnych niezbędnych do pełnego wdrożenia rozwiązań 

ujętych w Projekcie. Odpowiednie zarządzanie Projektem pozwoli również na zapobieganie 

zidentyfikowanym zagrożeniom przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących szans dla realizowanego 

Projektu. 

5 Logika interwencji 
Poniżej zaprezentowany został schemat obrazujący powiązanie produktów Projektu poprzez rezultaty z 

poszczególnymi celami szczegółowymi oraz celem głównym Projektu. 
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Cele
szczegółowe

[CS1]: Usprawnienie 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
danych statystycznych, o 

których mowa w Programie 
Badań Statystycznych 

Statystyki Publicznej (PBSSP)

[CS2]: Usprawnienie 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o zapobieganiu 
skutkom niepożądanych 
zdarzeń mających wpływ 
na zdrowie i życie ludzi

[CS3]: Usprawnienie 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o obrocie 

produktami leczniczymi

[CS4]: Usprawnienie procesów 
biznesowych związanych z 

dostępem do informacji o stanie 
zasobów kadry pracowników 

medycznych z uwzględnieniem 
wieku, specjalizacji, stażu, 

kursów doszkalających

[CS5]: Usprawnienie 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o stanie 

zasobów ochrony zdrowia

Rezultaty

[RE1]: e-Usługi wsparcia 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
danych statystycznych w 

Programie Badań 
Statystycznych Statystyki 

Publicznej (PBSSP)

[RE2]: e-Usługi wsparcia 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o zapobieganiu 
skutkom niepożądanych 

zdarzeń mających wpływ  na 
zdrowie i życie ludzi

[RE3]: e-Usługi wsparcia 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o obrocie 

produktami leczniczymi

[RE4]: e-Usługi wsparcia 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o stanie zasobów 

kadry pracowników medycznych 
z uwzględnieniem wieku, 

specjalizacji, stażu, kursów 
doszkalających

[RE5]: e-Usługi wsparcia 
procesów biznesowych 

związanych z dostępem do 
informacji o stanie zasobów 

ochrony zdrowia

Produkty [PR1]: System Statystyki w 
Ochronie Zdrowia

[PR2]: System 
Monitorowania Zagrożeń

[PR3]: Zintegrowany 
System Monitorowania 

Obrotu Produktami 
Leczniczymi

[PR4]: System 
Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych

[PR5]: System Ewidencji 
Zasobów Ochrony Zdrowia

Cel
główny

[CG]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie 
ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez 

administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków

 

 

 Rysunek 1 – Schemat obrazujący powiązanie celów, rezultatów oraz produktów Projektu 

Poszczególne elementy ujęte na ww. schemacie zostały szczegółowo opisane w kolejnych podrozdziałach. 

5.1 Cele projektu 

Realizacja Projektu jest odpowiedzią na istniejące problemy, które uwidaczniają potrzebę realizacji 

przedsięwzięcia ukierunkowanego na ich rozwiązanie, co powinno skutkować uzyskaniem trwałych 

i pozytywnych zmian skutkujących wymiernymi korzyściami dla interesariuszy Projektu. 

Podejście przyjęte dla określenia celów Projektu polega na przekształceniu zidentyfikowanych – w 

rozdziale 4.2 - problemów (opisanych jako negatywne zjawiska) na cele (określone jako pozytywne efekty 

działań realizowanych w ramach Projektu – przedstawienie sytuacji w przyszłości, gdy problem zostanie 

rozwiązany). 

5.1.1 Cel główny Projektu 

Celem głównym Projektu jest: 

 Usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w 

systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki 

zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, 

sprzętowych, dostępności leków. 

W szczególności cel ten będzie realizowany w pięciu obszarach powiązanych z ochroną zdrowia, gdzie cele 

każdego z tych obszarów zostały szczegółowo ujęte w ramach niżej wymienionych celów szczegółowych 

Projektu. 
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 [CS1]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o 

których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP); 

 [CS2]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu 

skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi; 

 [CS3]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie 

produktami leczniczymi; 

 [CS4]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów 

kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów 

doszkalających; 

 [CS5]: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów 

ochrony zdrowia. 

Wymienione wyżej cele szczegółowe opisano szerzej w dalszej części studium (w rozdziale 5.1.2). 

Osiągnięcie celów szczegółowych będzie wynikiem uzyskania zakładanych rezultatów projektu, 

(szczegółowo omówiono je w rozdziale 5.6), które z kolei będą efektem wygenerowania produktów 

projektu (opisanych w rozdziale 5.5.1). 

5.1.2 Cele szczegółowe Projektu 

 

5.1.2.1 CS1: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych 

statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki 

Publicznej  

Pierwszym celem szczegółowym realizacji Projektu jest: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki 

Publicznej( (tzw. CS1: Udostępnianie danych statystycznych). 

Realizacja celu szczegółowego „Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych 

statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej” osiągnięta 

zostanie poprzez: 

 Usprawnienie procesu dostosowania formularzy do wymagań stawianych PBSSP 

 Udostępnienie informacji o stanie procesu sprawozdawczego 

 Zapewnienie możliwości wykonywania przekrojowych analiz z danych bieżących i historycznych 

 Zapewnienie możliwości wykonywania przekrojowych analiz na podstawie danych pochodzących z 

różnych strumieni tematycznych sektora ochrony zdrowia 
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5.1.2.2 CS2: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o 

zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie 

ludzi 

Kolejnym celem szczegółowym realizacji Projektu jest: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie 

ludzi. 

Osiągnięcie ww. celu szczegółowego projektu będzie wynikiem uzyskania zakładanych rezultatów projektu 

(rezultaty oraz ich wskaźniki opisano w dalszej części studium), które z kolei będą efektem wygenerowania 

produktów projektu – w odniesieniu do ww. celu szczegółowego produktem projektu będzie zbudowanie i 

wdrożenie Systemu Monitorowania Zagrożeń.  

Oczekuje się, że wyniku realizacji projektu w ww. zakresie, nastąpi poprawa efektywności działań 

podejmowanych w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i 

życie ludzi. Realizacja tego celu nastąpi w wyniku zapewnienia podmiotom publicznym (Główny Inspektorat 

Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Państwowa Służba Krwi) możliwości 

bieżącego monitorowania sektora ochrony zdrowia, na podstawie analizy informacji o zagrożeniach 

wprowadzanych do Systemu Monitorowania Zagrożeń.  

Zakres usprawnianych procesów biznesowych, o których mowa w ww. celu szczegółowym obejmuje m.in.: 

 Optymalizację procesu przekazywania/rejestracji informacji o zagrożeniach (obsługiwane typy 

zgłoszeń zostały wymienione w rozdziale 4.1.2) poprzez umożliwienie gromadzenia w ramach 

scentralizowanego systemu informatycznego zgłoszeń w przedmiotowym zakresie; 

 Optymalizację procesu raportowania danych i ich obróbki statystycznej w oparciu o informacje 

ujęte w zgłoszeniach zarejestrowanych w scentralizowanym systemie, a w konsekwencji m.in. 

zapewnienie możliwości efektywnego nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków (m.in. 

aktualizacja informacji o leku czy wycofanie leku z obiegu); 

 Umożliwienie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów określonych w art. 26 ust. 2 

ustawy o SIOZ oraz podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie, poprawy efektywności 

działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i 

życie ludzi, umieszczanie oraz odbiór informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia; 

 Umożliwienie usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania 

informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów (zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1—4 ustawy o CSIOZ) 

przekazywanie tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego. 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 101 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

 

5.1.2.3 CS3: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie 

produktami leczniczymi 

Następnym celem szczegółowym realizacji Projektu jest: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi (tzw. CS3: Udostępnianie informacji o obrocie 

produktami leczniczymi). 

Realizacja celu szczegółowego „Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji 

o obrocie produktami leczniczymi” osiągnięta zostanie poprzez: 

 Zapewnienie dostępu pacjentów do równomiernego terytorialnie obrotu produktami leczniczymi 

 Zapewnienie dostępu do analizy wielkości obrotu produktami leczniczymi oraz informacji o brakach 

 Zapewnienie dostępu uprawnionych podmiotów do raportów i statystyk tworzonych na podstawie 

przetwarzanych danych 

 Zapewnienie monitorowania procesu wywozu produktów leczniczych poza granice RP 

 Zapewnieni kontroli rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw refundowanych produktów 

leczniczych 

 

5.1.2.4 CS4: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie 

zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, 

kursów doszkalających 

Celem szczegółowym realizacji Projektu jest również: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, 

specjalizacji, stażu, kursów doszkalających (tzw. CS4: Udostępnianie informacji o stanie zasobów kadry 

pracowników medycznych). 

Realizacja celu szczegółowego „Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji 

o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów 

doszkalających” osiągnięta zostanie poprzez: 

 Zapewnienie wsparcie procesu organizacji kształcenia podyplomowego i usprawnianie przepływu 

informacji dotyczącej tego procesu 

 Zapewnienie możliwości wprowadzania e-wniosków na specjalizacje, kursy, egzaminy oraz wsparcie 

procesu ich rozpatrywania 

 Zapewnienie możliwości prowadzenia elektronicznej karty specjalizacji oraz późniejszego 

monitorowania i planowania dalszego przebiegu kształcenia 

 Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących organizacji, przebiegu i jakości kształcenia 

podyplomowego pracowników medycznych w kraju 
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 Zapewnienie możliwości analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, oceny skuteczności 

kształcenia oraz doskonalenia form i metod kształcenia personelu medycznego 

 

5.1.2.5 CS5: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie 

zasobów ochrony zdrowia  

Ostatnim celem szczegółowym realizacji Projektu jest: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z 

dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb 

zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na 

terenie całego kraju, planowania środków finansowych na realizację takich zakupów wg aktualnych 

potrzeb, umożliwią dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń 

medycznych (tzw. CS5: Udostępnianie informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia). 

Realizacja celu szczegółowego „Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji 

o stanie zasobów ochrony zdrowia” osiągnięta zostanie poprzez: 

 Usprawnienie w skali kraju zarządzania i nadzoru w zakresie infrastruktury specjalistycznego 

sprzętu medycznego 

 Uzyskanie informacji o zasobach wybranego sprzętu medycznego do leczenia i diagnostyki oraz jego 

lokalizacji. 

 Uzyskiwanie aktualnych informacji o lokalizacji sprzętu medycznego. 

 Zapewnienie możliwości weryfikacji realizacji świadczeń zdrowotnych na danym terenie poprzez 

informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który może realizować dane świadczenie zdrowotne 

 Zapewnienie wsparcie procesów decyzyjnych organów finansujących w zakresie celowości zakupu 

sprzętu medycznego na danym terenie 

 Zapewnienie możliwość weryfikacji przez podmioty kontraktujące świadczenia zdrowotne faktu 

posiadania określonego sprzętu medycznego 

 Zapewnienie możliwość planowania i wsparcia kontroli w zakresie wyrobów medycznych poprzez 

uzyskanie listy i lokalizacji sprzętu określonego typu 

 Udostępnienie informacji lekarzom, badaczom naukowym i pacjentom o możliwości realizacji 

badań na terenie kraju poprzez dostarczenie informacji o lokalizacji sprzętu 

 Zapewnienie możliwość planowania wymiany sprzętu na danym terenie poprzez wykonywanie 

analiz żywotności sprzętu 

 

5.2 Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych 

Analizując dokumenty strategiczne krajowe i regionalne w kontekście realizacji niniejszego przedsięwzięcia, 

należy podkreślić, iż projekt wpisuje się w realizację celów i priorytetów Narodowych Strategicznych Ram 
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Odniesienia na lata 2007-2013. NSRO są jednym z dokumentów kluczowych dla wsparcia Wspólnoty w 

zakresie polityki spójności: określają krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a także zasady koordynacji 

pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i 

regionalnymi. Niniejszy projekt wpisuje się w Cel strategiczny 3 NSRO - „Budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski - 

Wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej”. Biorąc pod uwagę efektywność zaplanowanego do 

realizacji systemu, należy uznać, ze niniejszy projekt jest w pełni zgodny z założeniami NSRO, ponieważ 

zakłada znaczną poprawę efektywności procesów w ochronie zdrowia, których usprawnienie jest 

przedmiotem projektu, ukierunkowanych na interoperacyjność systemów informatycznych wszystkich 

podmiotów uczestniczących w tym rynku.  

Z powyżej wskazanych priorytetów NSRO wynika zgodność projektu z innymi dokumentami strategicznymi 

takimi jak: 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015  

Projekt wykazuje zgodność oraz wypływa z założeń dokumentu: „Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-

2015”. Strategia Rozwoju Kraju jako dokument nadrzędny stanowi odniesienie do innych strategii oraz 

programów rządowych. Główny cel SRK został określony jako podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców Polski: poszczególnych mieszkańców i rodzin. Cel ten ma wspierać polityka państwa, 

pozwalająca na szybki i trwały rozwój gospodarczy, oparty m.in. na wzroście konkurencyjności i 

innowacyjności gospodarki i regionów. Osiągnięcie celu głównego ma być realizowane poprzez działania 

związane z realizacją Priorytetu I – „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” oraz Priorytetu 

II – „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej – przede wszystkim poprawa w obszarze 

„Infrastruktura ochrony zdrowia”. Dla zapewnienia dobrej jakości usług medycznych i poprawienia 

wskaźników zdrowotności społeczeństwa konieczna jest odpowiednia baza materialna i infrastrukturalna. 

Niniejszy projekt wpisuje się zatem w założenia SRK. 

PO IG stanowi jeden z elementów systemu służącego efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków 

strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013.  Podstawowym średniookresowym dokumentem 

strategicznym, do założeń którego odnosi się PO IG, jest odnowiona w 2005 r., Strategia Lizbońska, 

wyznaczająca dwa podstawowe cele – wzrost gospodarczy i zatrudnienie, przy zachowaniu pełnej zgodności 

z celami zrównoważonego rozwoju oraz Strategiczne Wytyczne Wspólnoty. Założenia PO IG wpisują się także 

w priorytety określone w Strategii Europa 2020, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacji. Z kolei na poziomie krajowym są to Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Krajowy Program Reform na rzecz 

realizacji Strategii Lizbońskiej na lata 2005-2008.  

Przedmiotowy projekt realizuje następujące cele szczegółowe PO IG:  

• Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce  

Realizuje on również cel VII osi priorytetowej PO IG (Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej 

administracji), zidentyfikowany jako: „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez 

zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie 
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cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.  Projekt jest również zgodny z 6 celem PO IG jakim jest wzrost 

wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.  

Projekt ma zapewnić podmiotom życia społeczno-gospodarczego i obywatelom bardziej wygodny i 

efektywny dostęp do informacji oraz udostępni możliwości korzystania z usług świadczonych elektronicznie, 

za pośrednictwem Internetu. Projekt będzie współpracował z Elektroniczną Platformą Usług Administracji 

Publicznej (e-PUAP). Pozwoli usprawnić cześć obowiązków sprawozdawczych dzięki wykorzystaniu 

rejestrów nowych usług świadczonych elektronicznie. Projekt jest istotny dla rozwoju e-Usług na rzecz całej 

gospodarki (ułatwienie i obniżenie kosztów operacyjnych i sprawozdawczości przedsiębiorców w 

szczególności usługodawców i aptek). Projekt ujednolici sposób dostępu do systemów informatycznych w 

obszarze ochrony zdrowia ze strony usługodawców, aptek i personelu medycznego, uporządkuje i uprości 

dostęp do informacji potrzebnych do prowadzania działalności oraz efektywnego zarządzania zasobami 

ochrony zdrowia, do których w ramach projektu należą w szczególności zasoby sprzętowe – wyroby 

medyczne o szczególnym przeznaczenia oraz zasoby osobowe – personel medyczny o określonych 

kompetencjach i nabywający te kompetencje w ramach procesu szkolenia podyplomowego.  Projekt ułatwi 

i ujednolici dostęp do istotnych danych statystycznych zarówno podmiotom nadzorującym rynek ochrony 

zdrowia, jak i obywatelom poprzez łatwą identyfikację/lokalizację zasobów ochrony zdrowia. W ramach 

budowy nowych interfejsów informacyjnych poprzez e-usługi możliwa stanie się też efektywna wzajemna 

wymiana danych z systemami budowanymi przez inne podmioty takie jak: NFZ, GUS. 

Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celu VII osi priorytetowej, którego realizacja polega 

na poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności usług i 

zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i 

przedsiębiorców. 

Projekt przyczynia się również do realizacji następujących założeń Programu Zintegrowanej Informatyzacji 

Państwa:  

1. Porządkowanie rejestrów publicznych i zapewnienie sprawnego korzystania z zawartych w nich 

danych poprzez utworzenie spójnych rejestrów w zakresie:  

a. osób uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego personelu medycznego a 

docelowo osób posiadających określone kompetencje w ochronie zdrowia co pozwoli na 

planowanie, monitorowanie i efektywne zarządzanie procesem szkolenia personelu 

medycznego. 

b. zasobów ochrony zdrowia w zakresie wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla 

realizacji świadczeń zdrowotnych, co pozwoli na monitorowanie i planowanie zasobów 

niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń zdrowotnych dla 

obywateli.   

2. Zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych i innych systemów teleinformatycznych 

(zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności) poprzez zastosowanie standardów wymiany 

danych określonych w rozporządzeniu w sprawie krajowych ram interoperacyjności oraz 

zastosowania otwartych protokołów wymiany opartych na SOAP.  

3. Przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem podstaw prawnych dla wprowadzanych 

rozwiązań - podstawy prawne do wprowadzanych rozwiązań w znaczącej mierze już zostały 

wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Podstawowe ramy prawne zostały już określone i są 

to Ustawa o Systemie Informacji w Ochronie zdrowia, która definiuje systemy dziedzinowe oraz 

szczegółowe akty wykonawcze   
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4. Zapewnienie ram organizacyjnych budowy systemu informacyjnego państwa, gdzie każdy 

resort/jednostka będą miały określone swoje miejsce i zakres odpowiedzialności poprzez 

udostępnienie e-usług poprzez integrację projektowanych systemów platformą e-PUAP, w 

zakresie możliwości wykorzystania profili zaufanych e-PUAP  do wykonywania czynności w 

projektowanych systemach informatycznych.   

5. Budowanie kompetencji cyfrowych wewnątrz administracji oraz w społeczeństwie, w tym 

również inspirowanie rozwijania kompetencji pośród przedsiębiorców poprzez umożliwienie 

składania wniosków poprzez e-puap oraz automatyczne możliwość aktualizacji informacji w 

zarówno w rejestrze zasobów ochrony zdrowia jak i bieżącą aktualizację przebiegu specjalizacji 

przez podmioty prowadzące w systemie monitorowania kształcenia podyplomowego. 

6. Ochrona zdrowia w obszarach e-zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną – 

wytworzony za pomocą projektu rejestr personelu medycznego posiadającego określone 

kompetencje pozwoli do skutecznego zarządzania dostępem do dokumentacji medycznej w 

systemach regionalnych i centralnych poprzez dostarczenie spójnej i wiarygodnej informacji na 

temat personelu medycznego i jego kwalifikacji. 

5.3 Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE 

Ponieważ podejmowane przez Wspólnotę Europejską działania (wg Rozporządzenia Rady WE 1083/2006 z 

dn. 11.07.2006 r.) w tym zakresie mają na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy, ale także zapobieganie powstawaniu problemów społecznych (np. bezrobocia) przede 

wszystkim dotyczących kobiet, oraz dotyczących grup zagrożonych marginalizacją społeczną (np. wśród 

osób niepełnosprawnych), Wnioskodawca podkreśla, że na każdym etapie przygotowania, realizacji 

projektu, oraz po jego zakończeniu, przestrzegane będą zasady niedyskryminowania osób 

niepełnosprawnych, osób pochodzących z terenów wiejskich, kobiet oraz przedstawicieli innych grup 

zagrożonych marginalizacją w dostępie do korzystania z rezultatów projektu.  Na wszystkich etapach 

realizacji projektu podkreślana będzie równość w zakresie wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej 

pracy, równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, równość szkolenia 

zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy. 

Projekt uwzględnia zasady równości zapewniając w ramach zaplanowanych w oparciu o nowopowstałą 

infrastrukturę informatyczną systemu równy dostęp kobiet i mężczyzn do uczestnictwa w korzystaniu z 

elektronicznych usług.   

Wnioskodawca, zgodnie z dobrymi praktykami przewiduje także równościowe podejście do kwestii 

zarządzania projektem i jego rozliczenia, jak i do zarządzania w przyszłości jego rezultatami. W związku z 

tym, że nowoczesna infrastruktura informatyczna powinna być dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, należy zaznaczyć, że projekt będzie także stwarzał możliwość korzystania z rozwiązań 

ICT przez osoby niepełnosprawne, ponieważ powstające w ramach projektu produkty w zakresie ICT będą 

uwzględniać potrzeby tych osób poprzez zastosowania zaleceń WCAG v2.0 minimum na poziomie AA. W 

związku z tym ani na obecnym etapie, ani na etapie trwałości projektu nie istnieje ryzyko ograniczenia 

dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i inną. Opisywany Projekt 

przyczyni się do zwiększenia dostępu przedsiębiorców do systemu ochrony zdrowia bez względu na 

niepełnosprawność, płeć wiek jak również bez względu na miejsce zamieszkania czy wielkość 

przedsiębiorstwa. Ponadto realizacja kompleksowego programu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, 

którego częścią jest projekt, wpłynie na promocję polityki równości szans w następujących obszarach: 
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- Dostęp do skutecznej i wydolnej opieki zdrowotnej poprzez umożliwienie właściwego planowania i 

prognozowania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne również w wyniku realizacji przedmiotowego 

projektu poprzez mechanizmy weryfikacji możliwości realizacji świadczeń w oparciu o zgromadzone 

informacje na temat zasobów ochrony zdrowia oraz kwalifikacji personelu medycznego. 

- Powszechnego i stałego dostępu do informacji na temat zasobów ochrony zdrowia przez wszystkich 

obywateli niezależnie od miejsca ich pobytu poprzez stały dostęp do rejestru zasobów w ochronie zdrowia 

oraz informacji o prowadzonych kursach i szkoleniach dla personelu medycznego  zarówno dla obywateli  

jak i przedsiębiorców a tym samym zapewni równy  dostęp do wiedzy w zakresie ochrony zdrowia. 

- Równego dostępu do narzędzi informatycznych powodujących poprawę warunków życia, usprawniających 

komunikację społeczną. 

- Ułatwienie dostępu przez Internet do informacji sektora publicznego dla wszystkich obywateli. 

- Równego dostępu do informacji medycznej. 

5.4 Korzyści i oddziaływanie 

 

Rysunek 2 – Korzyści będące skutkiem przyjętej logiki interwencji 

W niniejszym rozdziale opisane zostały długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające 

poza natychmiastowe jego efekty dla beneficjentów końcowych.   

Realizacja projektu będzie sprzyjać przekształceniu Polski w państwo bardziej nowoczesne i przyjazne dla 

zainteresowanych podmiotów poprzez uruchomienie dziedzinowych systemów teleinformatycznych z 

jednoczesnym zagwarantowaniem neutralności technologicznej. Projekt przyczyni się do zracjonalizowania 

wydatków z zakresu ochrony zdrowia w szczególności poprzez racjonalizacje gospodarki lekami oraz 

sprzętem medycznym. 

Projekt należy zaklasyfikować, jako projekt służący obsłudze pacjentów/obywateli oraz przedsiębiorców. 

Dlatego też e-usługi dostarczane w ramach realizacji niniejszego projektu będą służyły obywatelom, 

administracji oraz przedsiębiorcom. Dzięki projektowi i rezultatom jego realizacji poprawie ulegnie poziom i 

jakość usług medycznych świadczonych na rzecz obywateli. Udostępnione usługi są szczególnie istotne dla 

świadczeniobiorców, którzy są ich najistotniejszymi beneficjentami.  

Dla administracji medycznej projekt przyniesie korzyści w postaci usprawnienia procesów oraz 

optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i kompetencyjnych dostępnych w ochronie zdrowia. 
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Szczegółowa analiza kosztów i korzyści społecznych została przedstawiona w rozdziale 9. Poniżej ujęto 

podsumowanie w zakresie spodziewanych, długofalowych i mierzalnych korzyści w podziale na 

poszczególne produkty projektu. 

 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia 

 optymalizacja procesu składania sprawozdań statystycznych przez podmioty lecznicze, w wyniku 

której, skróceniu ulegnie czas potrzebny na złożenie sprawozdania, a w konsekwencji zapewniona 

zostanie oszczędność nakładu pracy ponoszonego na złożenie sprawozdania 

 możliwość pozyskiwania sprawozdań statystycznych drogą elektroniczną, w wyniku której, 

obniżone zostaną koszty pozyskiwania sprawozdań w odniesieniu do dotychczas stosowanej – 

papierowej formy (w ramach przesyłki pocztowej) 

 

System Monitorowania Zagrożeń 

 optymalizacja procesu zgłoszenia zagrożenia przez podmioty lecznicze i lekarzy, w wyniku której, 

skróceniu ulegnie czas potrzebny na rejestrację/zgłoszenie zagrożenia, a w konsekwencji 

zapewniona zostanie oszczędność w zakresie nakładu pracy ponoszonego na zgłoszenie zagrożenia 

 możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń o zagrożeniach drogą elektroniczną, w wyniku której, 

obniżone zostaną koszty przekazywania zgłoszeń w odniesieniu do dotychczas stosowanej – 

papierowej formy (w ramach przesyłki pocztowej)   

 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

 zapewnienie dostępności leków dla pacjentów, co powinno przyczynić się do braku wzrostu 

średniego czasu niezbędnego na wyleczenie pacjenta ze względu na minimalizację ryzyka 

wystąpienia powikłań w procesie leczenia wskutek braku odpowiednich preparatów 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

 optymalizacja procesów prowadzenia karty specjalizacji oraz łatwa dostępności informacji o stażach 

oraz szkoleniach spowoduje, że skróceniu ulegnie poświęcany do tej pory czas potrzebny na 

prowadzenie przez pracowników medycznych karty specjalizacji oraz innych dokumentów (indeks 

procedur) w formie papierowej, 

 ograniczenie niekorzystnego zjawiska wynikającego z dynamicznych zmian demograficznych, które 

objawia się coraz trudniejszym dostępem do specjalistów w medycynie poprzez odpowiednie 

szkolenia oraz odpowiednie warunki tych szkoleń ograniczające do minimum trudności związane z 

uczestnictwem w szkoleniach 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 
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 optymalizacja procesu zgłoszenia zasobu przez podmioty lecznicze, w wyniku której, skróceniu 

ulegnie czas potrzebny na złożenie zgłoszenia, a w konsekwencji zapewniona zostanie oszczędność 

nakładu pracy ponoszonego na złożenie zgłoszenia 

 możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń drogą elektroniczną, w wyniku której, obniżone 

zostaną koszty przekazywania zgłoszeń w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej 

formy (w ramach przesyłki pocztowej) 

 

5.4.1 Korzyści i odziaływanie Rezultatów 

Szacując korzyści, jakie niesie ze sobą realizacja projektu uwzględniono jego oddziaływanie na poszczególne 

grupy interesariuszy wymienionych w rozdziale 2.5 (z uwzględnieniem odpowiedniego przyporządkowania 

poszczególnych grup interesariuszy do rezultatów Projektu). 

Analizę efektów oddziaływania Projektu przeprowadzono z uwzględnieniem metodyki przedstawionej w 

dokumencie „eHealth is Worth it The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European 

sites”. Zgodnie ze podejściem zawartymi w ww. dokumencie poszczególne korzyści zostały oszacowane dla 

poszczególnych grup interesariuszy i ujęte w trzech kategoriach: efektywności (efficiency), jakości (quality) 

oraz dostępności (access). 

 

Kategoria efektywność 

Zgodnie z przyjętą metodyką przy szacowaniu oddziaływania Projektu w kategorii efektywność pod uwagę 

bierze się przede wszystkim wpływ Projektu na poprawę produktywności, unikanie (minimalizowanie) strat, 

optymalizację zasobów. Do podstawowych wskaźników zwiększenia efektywności zalicza się oszczędność 

czasu oraz redukcję kosztów. 

 

Kategoria jakość 

Przy szacowaniu oddziaływania Projektu w kategorii jakość pod uwagę bierze się następujące czynniki: 

 Stopień poinformowania pacjentów oraz pozostałych interesariuszy - przekazywanie informacji 

poprzez rozwiązania powstałe w ramach Projektu będzie dotyczyło różnych grup interesariuszy – w 

zależności od danego produktu (systemu dziedzinowego) Projektu. Czynnik ten dotyczy głównie 

kwestii podejmowania efektywnych decyzji dotyczących zdrowia oraz prowadzonego trybu życia, w 

oparciu o dostęp do danych o stanie zdrowia pacjentów, diagnozach oraz możliwościach leczenia.  

 Możliwość wykorzystania informacji (wynikających z realizacji projektu) do usprawnienia procesów 

biznesowych w opiece zdrowotnej  

 Terminowość – obejmuje możliwość zapewnienia efektywnej i odpowiedniej opieki medycznej w 

terminie zapewniającym zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. 

 Bezpieczeństwo – obejmuje wpływ zbierania/przetwarzania informacji w ramach projektu w 

kontekście poprawy bezpieczeństwa pacjentów i ograniczenia ryzyka utraty zdrowia pacjentów 
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(wynikającego np. ze stosowania niewłaściwego leczenia, narażenia na kontakt z osobami 

zakażonymi, itp.) 

 Wydajność opieki zdrowotnej – zbierane w wyniku realizacji projektu informacje umożliwiają 

podejmowanie właściwych decyzji, odpowiednie planowanie na potrzeby uzyskania skutecznej 

opieki zdrowotnej. 

 

Kategoria dostępność 

Kategoria ta obejmuje zapewnienie (w wyniku realizacji projektu) dostępu do odpowiednich standardów 

opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów/interesariuszy, niezależnie od czasu oraz miejsca ich pobytu. 

 

Odziaływanie poszczególnych korzyści (tj. rezultatów Projektu) oszacowane zostały w ujęciu jakościowym z 

uwzględnieniem następującej skali:  

 

Rysunek 3 – Oznaczenie stopnia odziaływania wpływu rezultatu Projektu 

Rezultaty projektu oraz ich wskaźniki w podziale na poszczególne systemy dziedzinowe z uwzględnieniem 

wyżej opisanej metodyki zostały opisane w rozdziale 5.6. 
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5.5 Wskaźniki produktu Projektu 

W niniejszym podrozdziale zostały zdefiniowane produkty, które zostaną uzyskane w wyniku realizacji 

projektu. Jednocześnie w odniesieniu do poszczególnych produktów przedstawione zostały oczekiwane 

wskaźniki w podziale na poszczególne lata realizacji projektu – zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Lp. Produkt Wskaźnik produktu 
Jednostka 
miary 

Oczekiwane wskaźniki produktu w 
kolejnych latach 

2014 2015 

1 
System Statystyki Ochrony 

Zdrowia 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

szt. 0 1 

2 System Monitorowania Zagrożeń Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

szt. 0 1 

3 

Zintegrowany System 

Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi 

Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

szt. 0 1 

4 
System Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

szt. 0 1 

5 
System Ewidencji Zasobów 

Ochrony Zdrowia 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

szt. 0 1 

Tabela 15 - Produkty i wskaźniki produktu Projektu 

5.5.1 Opisy produktów 

W niniejszym podrozdziale opisane zostały produkty Projektu. Elementami opisów tych produktów w 

szczególności są: 

 miara i wskaźnik realizacji produktu; 

 krótka charakterystyka produktu; 

 przedstawienie podstawowej funkcjonalności produktu. 

 

  



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 111 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

5.5.1.1 System Statystyki Ochrony Zdrowia 

Produkt 1 

System Statystyki Ochrony Zdrowia 
 

Wskaźnik produktu 

Miara: 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

Jednostka 
miary: 

szt. 
Docelowa wartość 
wskaźnika: 

1 

 

Opis produktu: Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia jest wsparcie ministra właściwego ds. 
zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z 
sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk 
zachodzących w ochronie zdrowia. 

 

Podstawowe 
funkcjonalności: 

 Wprowadzenie zautomatyzowanych mechanizmów porównawczych między danymi z 

bieżącego okresu sprawozdawczego a poprzednich okresów. 

 Wdrożenie kreatora formularzy sprawozdawczych, dostosowanych do wymagań stawianych w 

PBSSP. 

 Wdrożenie narzędzi ewaluacyjnych dotyczących stanu realizacji obowiązku statystycznego 

przed jednostki sprawozdawcze. 

 Wdrożenie mechanizmów umożliwiających na obsługę sprawozdawczości jednorazowej. 

 Integracja z systemem Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) w 

zakresie struktury podmiotów leczniczych i łóżek. 

 Wykorzystanie platformy P1 w zakresie generowania raportów i wskaźników oraz procesów ich 

tworzenia. 

Tabela 16 – PR1 - System Statystyki Ochrony Zdrowia 
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5.5.1.2 System Monitorowania Zagrożeń 

Produkt 2 

System Monitorowania Zagrożeń 
 

Wskaźnik produktu 

Miara: 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

Jednostka 
miary: 

szt. 
Docelowa wartość 
wskaźnika: 

1 

 

Opis produktu: Zadaniem budowanego w ramach realizacji projektu systemu SMZ będzie gromadzenie informacji o 
zdarzeniach, których wystąpienie lub których skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na 
zdrowie i życie ludzi (np. zagrożenie epidemiologiczne czy zagrożenie stosowania wadliwego produktu 
leczniczego). 

System zapewni usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i 
zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów (zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1—4 ustawy o CSIOZ) możliwość 
przekazywania tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego. Dodatkowo w odniesieniu do 
zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych oraz zgłoszeń niepożądanych działań produktów 
leczniczych weterynaryjnych również pacjenci będą mieli możliwość zarejestrowania w systemie ww. 
zgłoszeń.  

 
 

Podstawowe 
funkcjonalności: 

System będzie umożliwiał: 

 Rejestrację/wprowadzenie danych zgłoszenia o zagrożeniu 

 Przetwarzanie/edycję danych zgłoszenia 

 Eksport danych zgłoszenia oraz eksport danych o zgłoszeniach 

Dodatkowo moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania zapewni realizację następujących 
funkcjonalności: 

Rejestrację/wprowadzenie informacji o niepożądanych zdarzeniach wraz z ewentualnymi załącznikami; 

Tabela 17 – PR2 - System Monitorowania Zagrożeń 

5.5.1.3 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

Produkt 3 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 
 

Wskaźnik produktu 

Miara: 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

Jednostka 
miary: 

szt. 
Docelowa wartość 
wskaźnika: 

1 

 

Opis produktu: Głównym zadaniem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest 
wsparcie organów administracji publicznej, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w prowadzeniu polityki lekowej państwa. 

 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 113 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

Podstawowe 
funkcjonalności: 

Wsparcie procesu przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego przez podmioty prowadzące obrót hurtowy. Na podstawie zebranych danych będą 

przygotowywane przez system raporty i analizy. 

Wsparcie procesu przekazywania danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego przez podmioty prowadzące obrót detaliczny. Na podstawie zebranych danych będą 

przygotowywane przez system raporty i analizy. 

Wsparcie procesu obowiązku zgłaszania braków monitorowanych produktów leczniczych przez podmioty 

prowadzące obrót hurtowy i detaliczny  do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (dla hurtowni) 

oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (dla aptek).  

Wsparcie procesu nadzoru wywozu monitorowanego produktu leczniczego poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez usprawnienie obiegu informacji i danych między podmiotami 

prowadzącymi obrót hurtowy a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. 

Usprawnienie monitorowania wielkości dostaw i ciągłości dostaw leków refundowanych, poprzez 

usprawnienie obiegu informacji i danych między podmiotami  odpowiedzialnymi a Głównym 

Inspektoratem Farmaceutycznym. 

Wsparcie procesu monitorowania stanów alarmowych wybranych monitorowanych produktów 

leczniczych, poprzez usprawnienie obiegu informacji i danych między Głównym Inspektoratem 

Farmaceutycznym i Ministerstwem Zdrowia a podmiotami odpowiedzialnymi za obrót hurtowy oraz 

detaliczny wybranymi produktami leczniczymi.  

Tabela 18 – PR3 - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 
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5.5.1.4 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

Produkt 4 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
 

Wskaźnik produktu 

Miara: 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

Jednostka 
miary: 

szt. 
Docelowa wartość 
wskaźnika: 

1 

 

Opis produktu: Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest uzyskanie  spójnego 
zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu 
szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia 
pomiędzy jednostkami.  

System ma wspierać szkolenia następujących grup personelu medycznego: 

1. Lekarzy / lekarzy dentystów  

2. Pielęgniarek i położnych  

3. Farmaceutów  

4. Diagnostów Laboratoryjnych  

5. Innych specjalności w ochronie zdrowia 

 
 

Podstawowe 
funkcjonalności: 

Projektowany System Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego ma za zadanie: 

• umożliwienie gromadzenia informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego, 

• dostarczenie informacji do planowania kształcenia  podyplomowego dla interesariuszy projektu,  

• umożliwienie bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia,  

• wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację,  

• wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów,  

• utworzenie rejestru informatycznego integrującego dane na temat wykształcenia personelu 
medycznego.  

 

Tabela 19 – PR4 - System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
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5.5.1.5 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

Produkt 5 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 
 

Wskaźnik produktu 

Miara: 
Liczba wdrożonych systemów 
informatycznych 

Jednostka 
miary: 

szt. 
Docelowa wartość 
wskaźnika: 

1 

 

Opis produktu: System SEZOZ ma być systemem informatycznym do gromadzenia i zarządzania informacjami na temat 
zasobów ochrony zdrowia w szczególności:  

• szczególnych zadań realizowanych przez usługodawcę, 

• wyrobów medycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.) 

System będzie umożliwiał usługodawcom zgłoszenie zasobu do centralnego rejestru z wykorzystaniem 
formularzy elektronicznych dostępnych poprzez aplikację WWW.  

 

Podstawowe 
funkcjonalności: 

System ma za zadanie udostępnianie usług elektronicznych, które pozwolą podmiotom leczniczym na 
zgłoszenie posiadanych zasobów. W szczególności do zasobów tych należy sprzęt medyczny, wyroby 
medyczne oraz szczególne zadania przez nich realizowane. Każdy podmiot leczniczy będzie miał 
możliwość za pomocą konta podmiotu zgłoszenia faktu posiadania zasobu za pomocą formularza 
elektronicznego.  

Powstały w ten sposób rejestr zgłoszeń będzie weryfikowany pod kątem poprawności przez podmioty 
uprawnione w szczególności Wydziały Zdrowia UW oraz Ministerstwo Zdrowia. Jednorodna i wiarygodna 
informacja o zasobach będzie mogła być udostępniana interesariuszom systemu. 

Tabela 20 – PR5 - System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 
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5.6 Wskaźniki rezultatu projektu 

Realizacja Projektu powinna przynieść szereg korzyści, istotnych m.in. z punktu widzenia społeczno-

ekonomicznego. Korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu bezpośrednio po jego 

zakończeniu, określane zostały jak rezultaty Projektu. Rezultatami Projektu będą w szczególności usługi (e-

usługi), które będą świadczone założonej grupie odbiorców. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wskaźników rezultatu dla projektu. 
 

LP. 

Obszar 
systemu 
dziedzino
wego 

Nazwa wskaźnika Jedn. miary Rok 2015 2016 

1.  SSOZ 
Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla 
jednostek sektora publicznego 

szt. 0 4 4 

2. SSOZ 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

szt. 0 20 42 

3. SMZ 
Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla 
jednostek sektora publicznego 

szt. 0 4 4 

4. SMZ 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

szt. 0 350 350 

5. ZSMOPL 
Liczba usług publicznych ujętych w klasyfikacji Unii 
Europejskiej, udostępnionych na platformach 
elektronicznych administracji publicznej 

szt. 0 8 8 

6. ZSMOPL 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

szt. 0 20 20 

7. SMKPM 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych usług teleinformatycznych 

szt. 0 50 50 

8. SMKPM Liczba osób korzystających z udostępnionych e-usług szt. 0 0 2000 

9. SEZOZ 
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych usług teleinformatycznych 

szt. 0 17 17 

10. SEZOZ 
Liczba obywateli, którzy przeszukiwali rejestr zasobów 
medycznych w skali roku 

szt. 0 10 000 10 000 

Tabela 21 – Zestawienie wskaźników rezultatu dla projektu 

Szczegółowa analiza ww. rezultatów oraz wskaźników dla ich osiągnięcia przedstawiona została w podziale 

na poszczególne systemy dziedzinowe w kolejnych podrozdziałach. 

 

5.6.1 System Statystyki w Ochronie Zdrowia 

 

Rezultat 

Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego  
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek 
sektora publicznego 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Udostępnianie formularzy do zbierania danych statystycznych od podmiotów działających na rynku ochrony 
zdrowia, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). 

2. Walidacja i analiza danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia (spoza PBSSP), zbieranych w celu 
realizacji zadań publicznych. 
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Wskaźnik rezultatu 

3. Generowanie raportów i analiz zgodnych z wymaganiami PBSSP, w tym na potrzeby publikacji biuletynów 
statystycznych MZ. 

4. Generowanie zestawień na potrzeby EUROSTAT i innych instytucji zewnętrznych. 
 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 4 2015 
 

Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego   
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2013 w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie 
Zdrowia, w szczególności zapisy paragrafu 3 i 4 odnoszące się do norm EHR niemających zastosowania w 
statystyce publicznej. 

Zmiany zapisów Art. 5 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia w 
odniesieniu do systemów, które nie będą systemami źródłowymi dla systemu SSOZ, czyli Systemu 
Wspomagania Ratownictwa Medycznego, Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji 
Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych oraz Systemu Monitorowania Dostępności do 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej. 

Tabela 22 – RE1.1 - Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego 

 

Rezultat 

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług  teleinformatycznych 
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających 
z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

 Udostępnianie formularzy do zbierania danych statystycznych od podmiotów działających na rynku ochrony 
zdrowia, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). 

 Walidacja i analiza danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia (spoza PBSSP), zbieranych w celu 
realizacji zadań publicznych. 

 Generowanie raportów i analiz zgodnych z wymaganiami PBSSP, w tym na potrzeby publikacji biuletynów 
statystycznych MZ. 

 Generowanie zestawień na potrzeby EUROSTAT i innych instytucji zewnętrznych. 
 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 20  2015 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 42  2016 
 

Źródła weryfikacji: Rejestry wniosków w budowanym systemie informatycznym, umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
liczby jednostek publicznych korzystających z usług systemu.  
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Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

 

Tabela 23 – RE1.2 - Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług 

teleinformatycznych 

 

Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych 

związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych 

Statystyki Publicznej. 

Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do 

danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) 

możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie Systemy Statystyki w Ochronie Zdrowia wspierającego 

określone procesy biznesowe wymienione w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Oczekuje się, że wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności działań podejmowanych w 

zakresie dostępu do danych statystyki publicznej związanej tematycznie z sektorem ochrony zdrowia, 

zbieranych i analizowanych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.  Realizacja tego 

celu umożliwi na skuteczne wsparcie ministra ds. zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu i 

opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią 

analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia. 

Do głównych interesariuszy i przyszłych użytkowników systemu SSOZ zaliczyć można: 

• Ministerstwo Zdrowia, 

• Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia), 

• Organy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), 

• Jednostki sprawozdające (zgodnie z definicją w PBSSP) w tym m.in.: usługodawcy działający w 

ochronie zdrowia (podmioty lecznicze, praktyki lekarskie i pielęgniarskie), organy administracji 

publicznej (wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie), instytuty medyczne 

(psychiatrii, gruźlicy), medyczne samorządy zawodowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoły i 

uczelnie medyczne, higienistki szkolne, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Regionalne 

Centra Krwiodawstwa, Narodowe Centrum Krwiodawstwa. 

Szacowane oddziaływanie rezultatów w zakresie ww. celu szczegółowego obrazuje poniższy diagram. 
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Rysunek 4 - Oszacowanie oddziaływania rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów 

biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych 

Statystyki Publicznej (PBSSP) 

Realizacja projektu zapewni również zgodność z obecnie obwiązującymi przepisami prawa określonymi w 

art. 26 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ”. Zgodnie, z ww. przepisem niezbędne jest 

zbudowanie scentralizowanego systemu teleinformatycznego – Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia 

Osiągnięcie ww. celu szczegółowego możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie SSOZ wspierającego 

określone procesy biznesowe.  

Oczekiwaniem interesariuszy jest optymalizacja procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o statystyce publicznej związanej z sektorem ochrony zdrowia. Z perspektywy realizacji Systemu 

Statystyki w Ochronie Zdrowia zidentyfikowano następujące główne procesy biznesowe: 

1. Przygotowanie nowego okresu sprawozdawczego 

2. Składanie sprawozdań statystycznych 

3. Wstępna weryfikacja zagregowanych danych sprawozdawczych 

4. Zamknięcie okresu sprawozdawczego 

5. Przygotowanie raportów i analiz 

6. Sprawozdania ad-hoc 

7. Pobranie danych z innych systemów dziedzinowych 

8. Pobieranie danych rejestrowych i słownikowych 

Procesy te, w wyniku realizacji projektu powinny zostać zoptymalizowane – obecnie obsługa tych procesów 

wspierana jest częściowo przez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia oraz w pewnej części przez 
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Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zarówno SSRMZ jak również RPWDL stanowić będą 

ważne elementy logiczne systemu SSOZ, efektywnie wzmacniając obsługiwane przez system SSOZ procesy. 

Szczegółowy przebieg danego procesu (poszczególne kroki realizowane w procesie) uzależnione są od 

rodzaju zgłoszenia oraz instytucji/podmiotów odpowiedzialnych za jego obsługę.  

Do głównych korzyści wynikających z przeprowadzonej analizy dla systemu SSOZ, zaliczyć można: 

• podniesienie jakości danych sprawozdawanych przez jednostki sprawozdające, poprzez 

porównanie danych bieżącego okresu sprawozdawczego z poprzednim, ujednolicenie danych 

przez zastosowanie słowników, 

• przyspieszenie procesu dostosowania formularzy do wymagań stawianych PBSSP, poprzez 

zastosowanie i rozwój kreatora formularzy sprawozdawczych, 

• postęp do informacji o stanie procesu sprawozdawczego, pokazujący ile sprawozdań zostało 

dostarczonych, a także ile jednostek sprawozdawczych wypełniło swój obowiązek 

sprawozdawczy, 

• możliwość wykonywania przekrojowych analiz z danych bieżących i historycznych, poprzez 

dostarczenie struktur i narzędzi umożliwiających definiowanie, modyfikowanie analiz oraz łatwe 

je wykonywanie, 

• możliwość wykonywania przekrojowych analiz na podstawie danych pochodzących z różnych 

strumieni tematycznych sektora ochrony zdrowia, poprzez dostarczenie narzędzi 

umożliwiających definiowanie i modyfikowanie procesów zasilających, tworzenie i 

modyfikowanie struktur danych, definiowanie, modyfikowanie analiz oraz łatwe je 

wykonywanie, 

• rozbudowa funkcjonalności SSRMZ zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami i innymi 

potrzebami, które mogą być zdefiniowane w trakcie procesu analizy potrzeb, 

• rozbudowa integracji z systemem RPWDL o szczegóły dotyczące struktury Podmiotów 

Leczniczych i łóżek, 

• możliwość prowadzenia analiz, generowanie raportów i wskaźników w zaawansowanych 

narzędziach analitycznych i statystycznych HD-ASR, 

• raporty jednorazowe – realizowane jako zbieranie danych sprawozdawczych w postaci 

sprawozdań ad-hoc. Każdorazowo dla sprawozdań jednorazowych: w hurtowni danych 

(podsystemie ASR systemu P1) mogą zostać zdefiniowane struktury danych, procesy zasilające 

oraz raporty i analizy , możliwy będzie eksport do zewnętrznych narzędzi analitycznych, 

• integracja z innymi systemami dziedzinowymi, 

• możliwość prowadzenia analiz, generowanie raportów i wskaźników w narzędziach 

analitycznych i statystycznych HD-ASR dla danych z innych systemów dziedzinowych. 

 

5.6.2 System Monitorowania Zagrożeń 

 

 

Rezultat 

Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego wspierających procesy biznesowe związane z 

dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi 
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Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek 
sektora publicznego 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Rejestrowanie w formie elektronicznej informacji i zgłoszeń o zagrożeniach (np. rejestracja przez pracownika 
medycznego podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne). 

2. Weryfikacja/przetworzenie danych zgłoszenia w formie elektronicznej przez uprawnione podmioty. 

3. Analiza zagregowanych danych oraz ich eksport, generowanie raportów. 

4. Rejestracja oraz odbiór w formie elektronicznej (w ramach resortowego systemu wczesnego ostrzegania) 
informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 4 2015 
 

Źródła weryfikacji: Przyjęte przez Wnioskodawcę testy akceptacyjne systemu weryfikujące prawidłowość działania 
dostarczonych e-usług, dokumentacja systemu   

 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Osiągnięcie zakładanego wskaźnika uzależnione będzie od zaangażowania podmiotów odpowiedzialnych 
za przekazywanie informacji o zagrożeniach, w proces przekazywania tych zgłoszeń w formie 
elektronicznej. Pomimo obecnego niewielkiego poziomu wsparcia istniejących procesów przez systemy 
informatyczne, istnieje ryzyko, że podmioty zgłaszające zagrożenia, rozwijające systemy samodzielnie nie 
będą zainteresowani wymianą fragmentu systemu na system centralny, dlatego mogą dyskredytować 
rozwiązanie i niechętnie podchodzić do jego uruchomienia i wdrożenia. System centralny umożliwi 
jednostkom nadzorującym bieżący wgląd w przebieg procesu. Dlatego podmioty zgłaszające zagrożenia 
mogą nie chcieć przekazywać zgłoszeń używając budowanego systemu, bo może to ujawnić 
niedoskonałości obecnego procesu zgłaszania zagrożeń po ich stronie. Dodatkowo ryzyko to zwiększa 
ww. planowane stosowanie 3 letniego okresu przejściowego dopuszczającego możliwość zgłaszania 
zagrożeń w dotychczasowej (papierowej) formie. 

Konieczne jest wdrożenie zakładanych zmian prawnych, które zostały zidentyfikowane i opisane w 
rozdziale 4.1.2. 

Tabela 24 – RE2.1 - Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego 

 

Rezultat 

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych wspierających procesy 

biznesowe związane z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie 
ludzi 
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających 
z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Rejestrowanie w formie elektronicznej informacji i zgłoszeń o zagrożeniach (np. przez pracownika 
medycznego podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne). 

2. Weryfikacja/przetworzenie danych zgłoszenia w formie elektronicznej przez uprawnione podmioty. 

3. Analiza zagregowanych danych oraz ich eksport, generowanie raportów. 

4. Rejestracja oraz odbiór w formie elektronicznej (w ramach resortowego systemu wczesnego ostrzegania) 
informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 
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Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 350 2015 
 

Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego   
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Osiągnięcie zakładanego wskaźnika uzależnione będzie od zaangażowania podmiotów odpowiedzialnych 
za przekazywanie informacji o zagrożeniach, w proces przekazywania tych zgłoszeń w formie 
elektronicznej. Pomimo obecnego niewielkiego poziomu wsparcia istniejących procesów przez systemy 
informatyczne, istnieje ryzyko, że podmioty zgłaszające zagrożenia, rozwijające systemy samodzielnie nie 
będą zainteresowani wymianą fragmentu systemu na system centralny, dlatego mogą dyskredytować 
rozwiązanie i niechętnie podchodzić do jego uruchomienia i wdrożenia. System centralny umożliwi 
jednostkom nadzorującym bieżący wgląd w przebieg procesu. Dlatego podmioty zgłaszające zagrożenia 
mogą nie chcieć przekazywać zgłoszeń używając budowanego systemu, bo może to ujawnić 
niedoskonałości obecnego procesu zgłaszania zagrożeń po ich stronie. Dodatkowo ryzyko to zwiększa 
ww. planowane stosowanie 3 letniego okresu przejściowego dopuszczającego możliwość zgłaszania 
zagrożeń w dotychczasowej (papierowej) formie. 

Konieczne jest wdrożenie zakładanych zmian prawnych, które zostały zidentyfikowane i opisane w 
rozdziale 4.1.2. 

Tabela 25 – RE2.2 - Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług 

teleinformatycznych 

 

Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych 

związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ 

na zdrowie i życie ludzi. 

Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest „usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi” 

możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie Systemu Monitorowania Zagrożeń wspierającego procesy 

biznesowe, opisane w dalszej części studium w rozdziale 6.1.2.1. Do głównych korzyści, jakie niesie za sobą 

realizacja projektu w ww. zakresie zaliczyć można:  

1. Umożliwienie usługodawcom, pacjentom, właścicielom/opiekunom zwierząt, reprezentant POZ (w 

kontekście zgłoszeń MZ-55) i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o 

zagrożeniach do rejestrów (zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1—4 ustawy o CSIOZ). Przekazywanie tych 

zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego znacząco usprawni i ułatwi ten proces eliminując 

niedogodności obecnego procesu wypełniania i przekazywania zgłoszeń w formie papierowej. 

Zgłoszenia wypełniane w formie elektronicznej zapewnią odpowiednią walidację danych, tym samym 

minimalizując ryzyko wystąpienia braków bądź błędów w zgłoszeniu. Zastosowanie kreatorów wpłynie 

pozytywnie na ergonomię wypełniania zgłoszeń. 

2. Ograniczenie kosztów wynikających ze stosowania papierowej dokumentacji i jej przekazywania 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie obsługi zgłoszeń. 

3. Zapewnienie w ramach realizacji projektu gromadzenia w ramach scentralizowanego systemu 

informatycznego danych o zgłoszeniach zagrożeń przyniesie korzyści pozwalające na znaczące 

zwiększenie szybkości obiegu dokumentów pomiędzy podmiotami leczniczymi a PSSE, pozwoli także na 

zmniejszenie obciążeń finansowych i czasowych dla poszczególnych interesariuszy. 
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4. Zapewnienie możliwości prowadzenia skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom 

niepożądanych zdarzeń, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, poprzez umieszczanie 

oraz odbiór w resortowym systemie wczesnego ostrzegania informacji o zagrożeniach i niepożądanych 

zdarzeniach. 

Oddziaływanie rezultatów projektu będzie najbardziej odczuwalne dla niżej wymienionych grup 

interesariuszy, którzy są zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w procesy biznesowe związane z 

dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i 

życie ludzi: 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna  

 Główny Inspektorat Sanitarny  

 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 

 Publiczne Służby Krwi 

 Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej 

 Pracownicy medyczni  

 Pacjenci/Usługobiorcy 

 Krajowe Jednostki Specjalistyczne 

 

Wskazani wyżej interesariusze, po wdrożeniu projektu staną się głównymi użytkownikami Systemu 

Monitorowania Zagrożeń. 
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Szacowane oddziaływanie rezultatów w zakresie ww. celu szczegółowego obrazuje poniższy rysunek. 

 

Rysunek 5 - Oszacowanie oddziaływania rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów 

biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ 

na zdrowie i życie ludzi 

Korzyści płynące z realizacji projektu będą w sposób bezpośredni w dużym stopniu oddziaływały na 

pracowników medycznych w kategorii efektywność. Możliwość rejestracji zgłoszeń w formie elektronicznej 

spowoduje, że ograniczone (po stronie świadczeniodawców/pracowników medycznych) zostaną koszty 

wynikające ze stosowania dokumentacji papierowej, zminimalizowane zostanie ryzyko występowania 

błędów w zgłoszeniach, a w konsekwencji zmniejszeniu powinny ulec nakłady pracy po stronie 

świadczeniodawców związane z koniecznością przekazywania zgłoszeń o zagrożeniach (wypełnianie 

zgłoszenia w formie elektronicznej będzie dużo łatwiejsze i efektywniejsze od dotychczasowej – papierowej 

formy). 

Pracownicy medyczni (a także reprezentant POZ w odniesieniu do niżej wymienionych zgłoszeń MZ-55), 

dzięki realizacji projektu będą mieli możliwość przekazywania w formie elektronicznej następujących 

zgłoszeń: 

 związanych z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych (zgłoszenia ZLK) i stwierdzeniem dodatnich 

wyników badań laboratoryjnych (zgłoszenia ZLB)  
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 związanych z wystąpieniem niepożądanych działań produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych,  

 związanych z wystąpieniem podejrzenia lub rozpoznania niepożądanego działania leku lub 

produktów leczniczych weterynaryjnych, 

 związanych z wystąpieniem niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP),  

 MZ-55 

Korzyści (w kategorii efektywność) powinny być również odczuwalne dla pacjentów/usługobiorców, jednak 

ich wpływ określono na średni, ponieważ dotyczy jedynie jednego typu zgłoszenia związanego z 

wystąpieniem niepożądanych działań produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych. 

Dla pozostałych interesariuszy (PIS, GIS, PZH, URPL, PSK, WOMP) szacuje się duży wpływ w kategorii 

efektywność. Dotyczy to przede wszystkim usług (zapewnianych w ramach projektu) umożliwiających 

późniejszą analizę ww. zgłoszeń (przetwarzanie, edycję, podejmowanie decyzji w oparciu o dane ujęte w 

zgłoszeniu). Stosowanie dokumentacji w formie elektronicznej usprawni proces wyszukiwania zgłoszeń oraz 

ich analizy, co w konsekwencji powinno zapewnić oszczędność czasu potrzebnego na obsługę danego 

zgłoszenia. Omawiany rezultat wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym 

uznano jego duży wpływ w kategorii jakość. Dzięki zapewnieniu możliwości rejestracji zgłoszeń o 

zagrożeniach w formie elektronicznej, a także możliwości ich wyszukiwania w scentralizowanej bazie 

danych, zdecydowanie skróci się czas dostępu (po stronie podmiotów odpowiedzialnych za zbieranie oraz 

przetwarzanie danych o zagrożeniach) do informacji o danym zagrożeniu. Obecnie, od momentu 

wystąpienia zagrożenia do momentu dostępu do tej informacji po stronie podmiotów zbierających dane o 

zagrożeniach może upływać nawet do kilku dni, ze względu na stosowanie dokumentacji w formie 

papierowej (w tym wysyłkę zgłoszeń pocztą). Po wdrożeniu projektu informacja o zarejestrowaniu 

zagrożenia będzie dostępna niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w systemie. Dodatkowo użytkownicy 

systemu, do których kierowane będzie dane zgłoszenie, w tym samym momencie uzyskają również 

informacje o wystąpieniu danego zagrożenia (poprzez sms lub e-mail). Dzięki temu, znacząco skróci się czas 

reakcji na podjęcie działań zaradczych w odniesieniu do danego zagrożenia. Tym samym należy stwierdzić, 

że zbieranie/przetwarzanie informacji w ramach Projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

pacjentów i ograniczenia ryzyka utraty zdrowia pacjentów (wynikającego np. ze stosowania niewłaściwego 

leczenia, narażenia na kontakt z osobami zakażonymi, itp.), a także umożliwi podejmowanie właściwych 

decyzji i odpowiednie planowanie na potrzeby uzyskania skutecznej opieki zdrowotnej. 

Opisywany rezultat realizacji projektu obejmuje również usługi „analizy zagregowanych danych oraz ich 

eksportu i generowanie raportów”. Głównymi odbiorcami w tym zakresie będą instytucje/podmioty 

odpowiedzialne za analizę danych zbiorczych, podejmowanie działań zaradczych mających na celu 

minimalizację wszelkiego rodzaju zagrożeń oraz ewentualnych skutków ich wystąpienia. Zaliczyć można do 

nich m.in. PIS, GIS, PZH, URPL, a także Ministerstwo Zdrowia, jako podmiot koordynujący opiekę zdrowotną 

w kraju. Wskazany rezultat zapewni możliwość monitorowania zgłaszanych zagrożeń w podziale m.in. na: 

na typ zgłoszenia, rodzaj choroby, a także obszar terytorialny, na którym dane zgłoszenia występują. 

Informacje te będą przydatne w kontekście usprawnienia procesów w opiece zdrowotnej, gdyż rezultat 

Projektu pozwoli zapewnić interesariuszom dostęp do bardziej kompletnych i zagregowanych danych. 

Dlatego szacuje się duży wpływ ww. rezultatu w kategorii jakość. 
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Wpływ rezultatu w tej kategorii będzie również odczuwalny po stronie pacjentów, ponieważ dostęp do ww. 

danych pozwoli na zapewnienie minimalizacji wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących w ramach 

świadczonej opieki zdrowotnej i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Gromadzone w 

systemie informacje umożliwią realizację nadzoru oraz wdrażanie działań zapobiegających skutkom 

występowania chorób zakaźnych, co w istotny sposób będzie ograniczać ryzyko zagrożenia rozszerzania 

epidemii i zarażenia chorobami zakaźnymi ludzi.  

Opisywane wyżej raporty, będą również udostępniane uprawnionym podmiotom odpowiedzialnym za 

gromadzenie i przetwarzanie danych obejmujących rejestry zachorowań, które na podstawie zebranych 

danych będą mogły podejmować odpowiednie działania celem zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. 

Jako przykład można wskazać tu Państwowe Służby Krwi, które w oparciu o informacje o zagrożeniach 

(głównie zakażeniach występujących u potencjalnych dawców krwi) zgromadzone w systemie, będą mogły 

dokonywać weryfikacji i kwalifikowania danej osoby, jako potencjalnego dawcy krwi). Dostęp do informacji 

o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach zapewnianych w ramach Projektu pozwoli usprawnić obecnie 

funkcjonujące procesy biznesowe związane z przetwarzaniem oraz wykorzystaniem ww. danych. Na 

podstawie danych zawartych w scentralizowanym systemie możliwe będzie efektywne podejmowanie 

działań w przypadku zidentyfikowania zagrożeń. Dlatego szacuje się duży wpływ oddziaływania ww. 

rezultatu na wymienionych interesariuszy w kategorii jakość. 

Ww. podmioty w wyniku omawianego rezultatu odczują również znaczącą poprawę w kategorii 

efektywność. Realizacja projektu zapewni m.in. usługi umożliwiające wyszukiwanie danych zgłoszeń o 

zagrożeniach w scentralizowanym systemie informatycznym. Obecnie dostęp do danych zgłoszenia 

(wyszukanie danego zgłoszenia) odbywało się poprzez manualny przegląd papierowej dokumentacji 

zgłoszenia. W konsekwencji zapewniona zostanie znacząca oszczędność czasu potrzebnego na 

obsługę/wyszukanie danego zgłoszenia, co powinno przynieść wymierne korzyści dla poszczególnych 

organizacji zajmujących się zbieraniem informacji o zagrożeniach. 

5.6.3 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

 

Rezultat 

Liczba usług publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej, udostępnionych na platformach elektronicznych administracji 
publicznej 
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba usług publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej, 
udostępnionych na platformach elektronicznych administracji 
publicznej 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. 

2. Przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót detaliczny. 

3. Zgłaszanie braków produktów na rynku. 

4. Obsługa zgłoszenia zamiaru wywozu produktu monitorowanego poza granice RP. 

5. Zgłaszanie zapotrzebowania rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw leków refundowanych. 

6. Monitorowanie stanów alarmowych wybranych produktów leczniczych. 

7. Obsługa importu docelowego i importu interwencyjnego. 

8. Wycofanie produktu leczniczego z obrotu. 
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Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 8 2015 
 

Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego 
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych 
dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 41, poz.359) – zmiana częstotliwości przekazywanych danych z kwartalnego na dzienny, zmiana 
struktury komunikatu poprzez wprowadzenie atrybutów określających stan magazynowy, transakcje 
przychodu i rozchodu, kontrahentów transakcji, rozszerzenie katalogu grup odbiorców na potrzeby 
monitorowania wywozu leków poza granice RP; zobowiązanie hurtowni do korzystania z Rejestru Leków, 
Rejestru podmiotów leczniczych, Rejestru Hurtowni, Rejestru aptek i punktów aptecznych 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie 
zdrowia  (Dz. U. z 2013 r., poz.999) – (§ 3.oraz § 6) – uwzględnienie w rozporządzeniu nowego aktora – 
podmiot odpowiedzialny tj. Właściciel Świadectwa Rejestracji tzw. MAH 

• Przyjęcie zmian prawnych opisanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Warszawa 18 września 2013). Zobowiązanie podmiotów odpowiedzialnych, 
podmiotów dokonujących obrotu hurtowego do sprawozdawania danych o obrotach produktami 
monitorowanymi, a także do korzystania z Rejestru Leków, Rejestru podmiotów leczniczych, Rejestrów 
hurtowni, Rejestru aptek i punktów aptecznych. 

• Zmiany prawne umożliwiające wdrożenie e-recepty w ramach P1; zobowiązanie aptek do 
oznaczania braku leku przy pobraniu recepty z P1  

Tabela 26 – RE3.1 - Liczba usług publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej, udostępnionych na platformach 

elektronicznych administracji publicznej 

 

Rezultat 

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. 

2. Przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót detaliczny. 

3. Zgłaszanie braków produktów na rynku. 

4. Obsługa zgłoszenia zamiaru wywozu produktu monitorowanego poza granice RP. 

5. Zgłaszanie zapotrzebowania rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw leków refundowanych. 

6. Monitorowanie stanów alarmowych wybranych produktów leczniczych. 

7. Obsługa importu docelowego i importu interwencyjnego. 

8. Wycofanie produktu leczniczego z obrotu. 
 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 20 2015 
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Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego, umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację liczby jednostek publicznych korzystających z usług systemu. 

 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych 
dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 41, poz.359) – zmiana częstotliwości przekazywanych danych z kwartalnego na dzienny, zmiana 
struktury komunikatu poprzez wprowadzenie atrybutów określających stan magazynowy, transakcje 
przychodu i rozchodu, kontrahentów transakcji, rozszerzenie katalogu grup odbiorców na potrzeby 
monitorowania wywozu leków poza granice RP; zobowiązanie hurtowni do korzystania z Rejestru Leków, 
Rejestru podmiotów leczniczych, Rejestru Hurtowni, Rejestru aptek i punktów aptecznych 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla 
niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie 
zdrowia  (Dz. U. z 2013 r., poz.999) – (§ 3.oraz § 6) – uwzględnienie w rozporządzeniu nowego aktora – 
podmiot odpowiedzialny tj. Właściciel Świadectwa Rejestracji tzw. MAH 

• Przyjęcie zmian prawnych opisanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Warszawa 18 września 2013). Zobowiązanie podmiotów odpowiedzialnych, 
podmiotów dokonujących obrotu hurtowego do sprawozdawania danych o obrotach produktami 
monitorowanymi, a także do korzystania z Rejestru Leków, Rejestru podmiotów leczniczych, Rejestrów 
hurtowni, Rejestru aptek i punktów aptecznych. 

• Zmiany prawne umożliwiające wdrożenie e-recepty w ramach P1; zobowiązanie aptek do 
oznaczania braku leku przy pobraniu recepty z P1  

Tabela 27 – RE3.2 - Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych  aplikacji i usług teleinformatycznych 

 

Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych 

związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi 

 

Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o obrocie produktami leczniczymi, możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wspierającego 

określone procesy biznesowe wymienione w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności w zakresie analizy wielkości 

obrotu produktami leczniczymi, nadzoru nad ilością, lokalizacją i dostępnością produktów leczniczych na 

terenie kraju, zapobiegania brakom na rynku produktów leczniczych oraz wykrywania i zapobiegania 

zjawiskom niepożądanym.  Realizacja tego celu umożliwi skuteczne wsparcie organów administracji 

publicznej  w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w prowadzeniu 

polityki lekowej państwa. 
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Szacowane oddziaływanie rezultatów w zakresie ww. celu szczegółowego obrazuje poniższy diagram. 

   

Rysunek 6 - Oszacowanie oddziaływania rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o 

obrocie produktami leczniczymi 
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Realizacja projektu zapewni również zgodność z obecnie obwiązującymi przepisami prawa określonymi w 

art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 Nr 113, 

poz. 657, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SIOZ”.  Zgodnie, z ww. przepisem niezbędne jest zbudowanie 

scentralizowanego systemu teleinformatycznego – Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Osiągnięcie ww. celu szczegółowego możliwe będzie poprzez 

zbudowanie i wdrożenie ZSMOPL wspierającego określone procesy biznesowe. 

Oczekiwaniem interesariuszy jest optymalizacja procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o obrocie produktami leczniczymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z perspektywy realizacji 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi  zidentyfikowano następujące 

główne procesy biznesowe: 

1. Monitorowanie obrotu produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót hurtowy  

2. Monitorowanie obrotu produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót detaliczny 

3. Monitorowanie braków produktów na rynku 

4. Obsługa zgłoszenia zamiaru wywozu produktu monitorowanego poza granice RP 

5. Monitorowanie rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw leków refundowanych 

6. Monitorowanie stanów alarmowych wybranych produktów leczniczych 

7. Wycofanie produktu leczniczego z obrotu 

Procesy te, w wyniku realizacji projektu powinny zostać zoptymalizowane – obecnie obsługa tych procesów 

nie jest wspierana przez żaden system dziedzinowy, częściowo są wykorzystywane do analiz: komunikaty w 

formacie XML wysyłane przez podmiotu prowadzące obrót hurtowy produktami leczniczymi do Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URLP), dane 

przekazywane przez apteki do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. Częściowo proces obiegu i 

analiz informacji systemu ZSMOPL będzie wspierany przez komplementarny projekt P1 w zakresie obsługi 

realizacji e-Recept (komponent projektu P1).  

Szczegółowy przebieg danego procesu (poszczególne kroki realizowane w procesie) uzależnione są od 

rodzaju zgłoszenia oraz instytucji/podmiotów odpowiedzialnych za jego obsługę. Procesy te zostały 

szczegółowo omówione w rozdziale 6.1.3.1.Do głównych korzyści wynikających z przeprowadzonej analizy 

dla systemu ZSMOPL związanej z usprawnieniem centralnej polityki lekowej, zaliczyć można: 

 poprawa dostępu do informacji o wielkości obrotu produktami leczniczymi monitorowanymi z 

podmiotów odpowiedzialnych,  

 poprawa dostępu do informacji o wielkości obrotu produktami leczniczymi monitorowanymi z 

podmiotów prowadzących obrót hurtowy (w ujęciu wartościowym i ilościowym), 

 poprawa dostępu do informacji o wielkości obrotu produktami monitorowanymi z aptek i punktów 

aptecznych (w ujęciu wartościowym i ilościowym) 

 poprawa dostępu do informacji o sprzedaży hurtowej produktów monitorowanych za granicę, 

 ujednolicenie i przyspieszenie gromadzenia danych o brakach produktów monitorowanych 

zgłaszanych przez podmioty odpowiedzialne, apteki i hurtownie farmaceutyczne, 

 poprawa dostępu do danych o sprzedaży produktów leczniczych wydawanych na receptę, 

 poprawa dostępu do danych o brakach produktów monitorowanych w aptekach, 

 usprawnienie monitorowania popytu na produkty lecznicze na receptę, 

 wsparcie dla szacowania zapotrzebowania na dostawy produktów leczniczych refundowanych, 
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 wsparcie procesu badania zjawisk niepożądanych na podstawie danych o obrocie z podmiotów 

odpowiedzialnych, aptek i hurtowni farmaceutycznych, w tym w szczególności zjawisk związanych z 

wywozem produktów monitorowanych za granicę, 

 poprawa dostępu do zgłoszeń hurtowni o chęci wywozu produktów monitorowanych za granicę, 

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjenta w zakresie dostępności potrzebnych leków na 

rynku. 

 

5.6.4 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

 

Rezultat 

Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego  
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 

utworzonych usług teleinformatycznych 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Złożenie wniosku na specjalizacje  

2. Złożenie wniosku na kurs specjalistyczny  

3. Złożenie wniosku o akredytację na prowadzenie specjalizacji  

4. Złożenie wniosku o akredytację na prowadzenie stażu  

5. Złożenie wniosku o prowadzenie szkolenia/kursu  

6. Złożenie wniosku na egzamin państwowy  

7. Prowadzenie elektronicznej karty specjalizacji  

 

 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 50 2015 
 

Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego   
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Brak regulacji prawnych uniemożliwiający wprowadzenie niektórych e-usług w szczególności ryzyko to 
dotyczy elektronicznej karty specjalizacji. 

Tabela 28 – RE4.1 - Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych usług teleinformatycznych 

 

Rezultat 

Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla obywateli  
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba osób korzystających z udostępnionych e-usług  Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi jednostek sektora publicznego    
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Wskaźnik rezultatu 

1. Złożenie wniosku na specjalizacje  

2. Złożenie wniosku na kurs specjalistyczny  

3. Złożenie wniosku na egzamin państwowy  

4. Prowadzenie elektronicznej karty specjalizacji  

5. Dostęp do informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego 

 

 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 2000 2016 
 

Źródła weryfikacji: Rejestry wniosków w budowanym systemie informatycznym 
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Brak regulacji prawnych uniemożliwiający wprowadzenie niektórych e-usług w szczególności ryzyko to 
dotyczy elektronicznej karty specjalizacji. 

Tabela 29 – RE4.2 - Liczba osób korzystających z udostępnionych e-usług 

 

Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych 

związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z 

uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających 

Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, 

kursów doszkalających możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie Systemu Monitorowania 

Kształcenia Personelu Medycznego wspierającego procesy biznesowe, opisane w dalszej części studium,   

w obszarze kształcenia personelu medycznego z następujących grup zawodowych:  

1. lekarzy i lekarzy dentystów 
2. farmaceutów, 
3. pielęgniarek i położnych, 
4. diagnostów laboratoryjnych, 
5. ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, 
6. w zakresie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

 

Realizacja Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego pozwoli na osiągnięcie 

następujących rezultatów całego projektu:   

 Wsparcie procesu organizacji kształcenia podyplomowego i przepływu informacji  

 Wprowadzenie e-wniosków na kurs, specjalizację, egzamin pozwoli na skrócenie czasu i 

usprawnienie procesu rozpatrywania  

 Prowadzenie karty specjalizacji w systemie w formie elektronicznej zapewni możliwość 

bezpośredniego monitorowania dalszego przebiegu kształcenia  

 Dostęp do informacji dotyczących  organizacji, przebiegu, jakości kształcenia podyplomowego 

pracowników medycznych w kraju  
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 Analiza potrzeb w zakresie kształcenia personelu ocenę skuteczności kształcenia oraz doskonalenia 

form i metod kształcenia personelu medycznego.  
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Szacowane oddziaływanie rezultatów w zakresie ww. celu szczegółowego obrazuje poniższy diagram.

 

Rysunek 7 - Oszacowanie oddziaływania rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o 

stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 135 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

 

Oczekuje się, że wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności procesów planowania i organizacji 

kształcenia podyplomowego personelu medycznego. Realizacja tego celu nastąpi w wyniku zapewnienia 

podmiotom odpowiedzialnym za organizację procesu (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pracowników Medycznych, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Izby zawodów medycznych) możliwości bieżącego 

monitorowania dostępności personelu o określonych kompetencjach oraz monitorowania procesu 

kształcenia na podstawie analizy danych z rejestrów utworzonych w systemie oraz bieżącej analizy kart 

specjalizacji gromadzonych i przetwarzanych w Systemie Monitorowania Kształcenia Personelu 

Medycznego.  

 Wsparcie procesu organizacji procesu kształcenia personelu medycznego i przepływu informacji zostanie 

osiągnięte poprzez następujące aspekty projektowanego systemu:  

 Wsparcie procesów biznesowych zachodzących nie tylko wewnątrz jednego podmiotu, ale 

zwłaszcza zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w kształceniu personelu medycznego.  

 Umożliwienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami realizującymi proces kształcenia dzięki 

czemu każdy z nich będzie miał dostęp do tych samych, spójnych i wiarygodnych danych 

zgormadzonych w centralnych rejestrach.  Dzięki temu każda dana będzie wprowadzana tylko raz i 

będzie możliwe jej wykorzystanie w procesach wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie. 

Zniknie konieczność wielokrotnego wpisywania i przechowywania tych samych danych, co stanowi 

oszczędność zarówno w procesach wprowadzania danych jak i w zasobach sprzętowych 

niezbędnych do przechowywania tych informacji  

 Umożliwienie wymiany danych z systemami innych podmiotów poprzez zastosowania standardów 

wymiany danych zgodnych z SOA.   

Wprowadzenie w systemie obiegu dokumentów w wersji elektronicznej w szczególności:  

 Wniosków na specjalizację  

 Wniosków na kurs specjalizacyjnych  

 Wniosków o akredytację jednostki  

 Wniosków na egzamin  

Pozwoli na skrócenie czasu obsługi poszczególnych procesów ze względu na następujące aspekty:  

1. Formularze elektroniczne będą zawierały elementy walidacji i weryfikacji danych dlatego już przed 

przesłaniem wniosek będzie sprawdzany pod względem kompletności i poprawności 

wprowadzanych danych co przyczyni się do zmniejszenia błędnych formularzy przedkładanych do 

jednostek a tym samy zmniejszy konieczność poprawek wniosków  

2. Zostanie zlikwidowana konieczność ręcznego przepisywania danych z wniosków papierowych, co 

pozwoli na skrócenie czasu jak i praktycznie zniweluje ryzyko pomyłki pisarskiej.  

3. Ustandaryzowane formularze pozwolą na ich automatyczną weryfikacje przez system 

informatyczny.  

Umożliwienie bieżącego monitorowania przebiegu kształcenia personelu medycznego zostanie osiągnięte 

poprzez wprowadzenie dokumentu elektronicznej karty specjalizacji na bieżąco aktualizowanej przez 
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jednostki szkolące jak i sam personel medyczny. Obecnie karta ta jest prowadzona w formie papierowej i 

przedkłada do jednostek monitorujących na koniec szkolenia albo w wyniku wezwania. Uniemożliwia to w 

praktyce bieżące śledzenie przebiegu specjalizacji. Zastąpienie dokumentu papierowego, elektroniczną 

kartą której dane na bieżąco znajdują się w systemie pozwoli na lepsze planowanie i monitorowanie  

szkoleń specjalistycznych, dostępności miejsc specjalizacyjnych  itp.  

Realizacja Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego przyczyni się do tego, że całość 

informacji z tych procesów zostanie zgromadzona w jeden, spójny i wiarygodny rejestr. Obecnie dane z tych 

procesów gromadzone są w wielu systemach informatycznych w różnych instytucjach często przy 

wykorzystaniu różnych słowników. Systemy te są niejednokrotnie niedostosowane do wymiany danych 

pomiędzy sobą. Dlatego na chwile obecną bardzo trudne, czasochłonne i kosztochłonne jest uzyskanie 

spójnej i aktualnej  informacji na temat procesów kształcenia. Oczekuje się, że wdrożenie systemu pozwoli 

na doprowadzenia do uspójnienia danych i procesów w obszarze kształcenia personelu medycznego.  

Ponieważ projektowany system informacyjny będzie zgodny z innymi rejestrami i słownikami już 

funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia takimi jak: rejestr podmiotów leczniczych, słownik 

specjalizacji możliwa będzie nie tylko analiza danych zgromadzonych w systemie, ale ich powiązanie 

(semantyczne) z innymi danymi.  Tak szerokie możliwości analizy danych pozwolą prowadzenie 

przekrojowych analiz pozwalających na prognozowanie zapotrzebowania na personel medyczny np. w 

kontekście liczby realizowanych świadczeń. System będzie również umożliwiał bieżące monitorowanie 

procesów kształcenia, dostępności kursów specjalizacyjnych, liczby chętnych na daną specjalizację.  

Realizacja projektu zapewni również zgodność z obecnie obwiązującymi przepisami prawa określonymi 

w art. 26 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Zgodnie, z ww. przepisem niezbędne jest 

zbudowanie scentralizowanego systemu teleinformatycznego - Systemu Monitorowania Kształcenia 

Personelu Medycznego Zadaniem systemu zgodnie z Ustawą jest: 

1) gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w 

określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia; 

2) monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych; 

3) monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych; 

4) wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych 

Projektowany System będzie spełniał wszystkie te wymagania. Oczekiwaniem interesariuszy jest nie 

tylko obsługa procesów związanych z kształceniem personelu medycznego, ale również ich 

optymalizacja.  Głównymi czynnikami wpływającymi na optymalizację procesów będą:  

 Skrócenie czasu obsługi poprzez wprowadzenie elektronicznych wniosków  

 Automatyzację procesów obsługi/oceny wniosków  

 Brak konieczności wprowadzania danych, która już raz znalazły się w systemie  

Realizacja Systemu Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Personelu Medycznego pozwoli osiągnąć 

następujące korzyści:  
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1.  Uzyskanie bieżącej i spójnej informacji na temat przebiegu szkolenia podyplomowego personelu 

medycznego, co pozwoli na:  

a. Planowanie zapotrzebowania na kursy i szkolenia dla personelu medycznego,  

b. Bieżący monitoring przebiegu specjalizacji, co pozwoli na określenie przewidywanego czasu 

zakończenia i liczby specjalistów,  

c. Planowanie liczby specjalizacji możliwych do przeprowadzenia w danym naborze,  

d. Ocenę kompletności oferty kursów specjalizacyjnych pod kątem możliwości realizacji 

specjalizacji w terminie,  

e. Lepsze wykorzystanie dostępnych miejsc na szkolenie specjalizacyjne, 

f. Dostęp do informacji o przebiegu szkolenia dla instytucji nadzorujących MZ, CMKP, 

Konsultanci wojewódzcy, Uczelnie Medyczne.  

2. Uzyskanie centralnej, spójnej informacji na temat wykształcenia personelu medycznego, co pozwoli 

na:  

a. Precyzyjną i aktualną informację na temat liczby specjalistów w danej dziedzinie medycyny,  

b. Informacje na temat dostępności specjalistów na danym obszarze, np. województwo,  

c. Możliwość automatycznej weryfikacji faktu posiadania określonych uprawnień,  

d. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co 

przyczyni się do podniesienia jakości, aktualności i kompletności danych w rejestrach.  

3. Uzyskanie spójnej informacji na temat wyników szkolenia, co pozwoli na:  

a. Ocenę procesu kształcenia w poszczególnych jednostkach,  

b. Ocenę poszczególnych elementów kształcenia, np. konkretnych aspektów kształcenia w 

danej jednostce,  

c. Możliwość automatycznej weryfikacji wniosków o specjalizację pod kątem wyników 

egzaminów.  

4. Uzyskanie w procesach dostępu do rejestrów centralnych i gromadzenie informacji w oparciu o 

rejestry:  

a. Uzyskanie interoperacyjności semantycznej i możliwości porównywania danych pomiędzy 

rejestrami,  

b. Możliwość prowadzenia przekrojowych analiz w oparciu o dane pochodzące z różnych 

rejestrów powiązanych ze sobą informacyjnie,  

c. Możliwość bieżącej weryfikacji, czy dana jednostka nie utraciła uprawnień do prowadzenia 

szkolenia, np. nie została wykreślona z rejestru.  

5. Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez oparcie systemu na nowoczesnych rozwiązaniach 

sprzętowych dostępnych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

W dłuższej perspektywie czasowej realizowane projekty powinny przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez właściwe i skuteczne prowadzenie polityki szkolenia kadr 

medycznych oraz planowanie i wykorzystanie zasobów rzeczowych ochrony zdrowia. Jest to szczególnie 

istotne z punktu widzenia wyzwań demograficznych, jakie wynikają z sytuacji demograficznej kraju. 

Diagnozując tę sytuację GUS podaje: „W okresie następnych 20 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym 

będzie systematycznie maleć aż do 20,8 mln w 2030 r., a w wieku poprodukcyjnym - rosnąć aż do 9,6 mln. 

Łączna liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjny zwiększy 

się z 60 do 72 (a więc tzw. obciążenie ekonomiczne wzrośnie o jedną piątą). Znaczny przyrost zanotujemy w 

najstarszych grupach wieku. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2010 r. o 50% i osiągnie pół 
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miliona, a w 2030 r. dojdzie do prawie ośmiuset tysięcy. Liczba stulatków wzrośnie ponad pięciokrotnie – 

do ponad 9 tysięcy.  

Rosnący udział ludzi starych będzie miał wpływ nie tylko na system świadczeń społecznych nadzorowanych 

przez państwo, ale też na rynek dóbr i usług zakupywanych w celu zaspokajania rozmaitych potrzeb tej 

grupy ludzi. Należy się spodziewać, że w przyszłości jeszcze większy będzie popyt na wyroby 

farmaceutyczne i usługi medyczne, ale też prawdopodobnie na to wszystko, co jest związane ze 

spędzaniem czasu wolnego. W dalszej przyszłości potrzeba będzie jeszcze więcej lekarzy, pielęgniarek i 

ośrodków opieki, chociaż –być może – rozwiną się zautomatyzowane systemy monitorowania zdrowia i 

sprawowania opieki medycznej.” 

Przy takiej skali zmian wymagane jest skoordynowane działanie w wielu obszarach związanych z ochroną 

zdrowia i opieką społeczną począwszy a kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnących potrzeb będzie 

miało dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kadr medycznych oraz efektywne wykorzystanie 

posiadanych zasobów. Dlatego tak istotne jest opracowanie i wdrożenie systemów monitorujących i 

pozwalających planować szkolenie personelu medycznego oraz monitorowanie zastosowania 

zawansowanych technologii medycznych. Budowa tych systemów w świetle prognozowanych zmian nie 

jest jedynie możliwością, lecz wręcz koniecznością zmierzającą do efektywniejszego wykorzystania zasobów 

osobowych i materialnych ochrony zdrowia i opieki społecznej i zwiększenia jej efektywności w relacji koszt 

- efekt zdrowotny (opiekuńczy). 

 

5.6.5 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

 

Rezultat 

Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego  
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 

utworzonych usług teleinformatycznych 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: W ramach systemu zostaną zrealizowane następujące usługi elektroniczne dla jednostek sektora publicznego na 
poziomie 3 dwustronna interakcja  

1. Zgłoszenie zasobu medycznego do rejestru  

2. Aktualizacja danych w rejestrze zasobów ochrony zdrowia  

 

 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 17 2015 
 

Źródła weryfikacji: Rejestr użytkowników wytworzonego systemu informatycznego   
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Brak regulacji prawnych uniemożliwiający wprowadzenie niektórych e-usług w szczególności ryzyko 
dotyczy braku wskazania podmiotów odpowiedzialnych za weryfikację zgłoszeń. 

Tabela 30 – RE5.1 - Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych usług teleinformatycznych 
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Rezultat 

1. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line 
 

Wskaźnik rezultatu 

Nazwa: Liczba obywateli, którzy przeszukiwali rejestr zasobów 
medycznych w skali roku 

Jednostka miary: Szt. 

Opis: Dane dotyczące zasobów ochrony zdrowia zostaną udostępnione do powszechnej wiadomości na portalu systemu. 
Dzięki temu będzie możliwa lokalizacja sprzętu medycznego dla uczestników rynku ochrony zdrowia takich jak: 
pacjenci, lekarze, pracownicy naukowi   

 

 

Wartość wskaźnika rezultatu Rok 

Początkowa wartość wskaźnika rezultatu: 0 2014 

Wypracowana wartość wskaźnika rezultatu: 10 000  2015 
 

Źródła weryfikacji: Licznik wyświetleń strony rejestru zasobów medycznych    
 

Założenia i czynniki 
ryzyka/ zagrożenia: 

Brak konsekwencji za brak zgłoszenia wyrobu medycznego co może przyczynić się do niskiego poziomu 
zgłaszalności  wyrobów.   

Tabela 31 – RE5.2 - Liczba obywateli, którzy przeszukiwali rejestr zasobów medycznych 

 

Oddziaływanie rezultatów w zakresie realizacji celu szczegółowego: Usprawnienie procesów biznesowych 

związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia 

 
Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do 

informacji o sanie zasobów ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu 

medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie kraju 

możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

wspierającego procesy biznesowe w tym obszarze, opisane w dalszej części studium.  

Realizacja Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów 

całego projektu:   

 Weryfikacji możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych na danym terenie poprzez informacje o 

liczbie i rodzaju sprzętu przy pomocy, którego mogą być realizowane  

 Wsparcie procesów decyzyjnych organów finansujących w zakresie celowości zakupu sprzętu 

medycznego na danym terenie.  

 Możliwości weryfikacji przez podmioty kontraktujące świadczenia zdrowotne faktu posiadania 

określonego sprzętu medycznego poprzez obecność w rejestrze SEZOZ  
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 Możliwość planowania i wsparcia kontroli w zakresie wyrobów medycznych poprzez uzyskanie listy 

i lokalizacji sprzętu określonego typu  

 Dostarczenie informacji lekarzom, badaczom naukowym i pacjentom o możliwości realizacji badań i 

leczenia na terenie kraju poprzez udostępnienie informacji o lokalizacji sprzętu.  

 Możliwość planowania wymiany (odtworzenia) sprzętu na danym terenie poprzez analizy 

żywotności  
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Szacowane oddziaływanie rezultatów w zakresie ww. celu szczegółowego obrazuje poniższy diagram 

 

Rysunek 8 - Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia
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Oczekuje się, że wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności procesów planowania zasobów 

sprzętu medycznego w szczególności dotyczącego wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla 

zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych. Realizacja tego celu nastąpi w wyniku udostępnienia podmiotom 

zobowiązanym do rejestracji takich wyrobów formularzy elektronicznych oraz zapewnienia podmiotom 

odpowiedzialnym za monitorowanie zasobów (Ministerstwo Zdrowia, Wydziały Zdrowia Urzędów 

Wojewódzkich, Narodowy Fundusz Zdrowia) możliwości bieżącego monitorowania dostępności sprzętu 

medycznego na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

(SEZOZ).  

Zakłada się, że projektowany System będzie stanowił jeden z elementów planowania realizacji świadczenia 

zdrowotnych na terenie kraju. Dla poprawnego zaplanowania świadczeń zdrowotnych istotna jest bowiem 

nie tylko znajomość potrzeb zdrowotnych pacjentów lecz również należy zweryfikować możliwość ich 

realizacji na danym terenie. Jednym z elementów warunkujących możliwość realizacji świadczeń jest 

wyposażenie w sprzęt medyczny, za pomocą którego świadczenia są realizowane. W tym zakresie system 

SEZOZ będzie dostarczał spójnej i aktualnej informacji. Zaletą systemu będzie to, że rejestracji będzie 

podlegał każdy wyrób medyczny o specjalnym znaczeniu, zatem informacja w nim zgromadzona będzie 

kompletna i nie będzie dotyczyła tylko tych podmiotów, które obecnie realizują świadczenia zdrowotne 

finansowane ze środków publicznych. Zatem w ocenie i analizie możliwości realizacji świadczeń dostępna 

będzie kompletna informacja pozwalająca na prawidłowe planowanie.  

Kompletność i powszechna dostępność danych, która w systemie będzie realizowana poprzez portal, jest 

również niezbędna do realizacji kolejnego rezultatu, czyli umożliwienia racjonalnego planowania zakupów 

sprzętu medycznego. Każdy podmiot nadzorujący (czy to publiczny czy prywatny) będzie w stanie 

zweryfikować przed podjęciem decyzji o zakupie sprzętu jego dostępność w otoczeniu. Taka informacja 

pomoże na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w szczególności, gdy zakupu dotyczą 

podmiotów publicznych lub środków pochodzących z Unii Europejskiej.  

Powszechny obowiązek rejestracji, spójność informacyjna wynikające z ustrukturyzowanych i 

osłownikowanych elektronicznych formularzy elektronicznych pozwoli instytucjom finansującym 

świadczenia zdrowotne na weryfikację zdolności do udzielania konkretnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli 

do ich realizacji wymagane jest posiadania wyrobu medycznego podlegającego rejestracji.  Ta weryfikacja 

dla uprawnionych instytucji takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie się ograniczała do możliwości 

sprawdzenia czy sprzęt danego typu istnieje, lecz będzie dostępna informacja o dodatkowych cechach 

sprzętu, co pozwoli na planowanie kontroli np. pod kątem czy „stary” sprzęt posiada niezbędne atesty i czy 

spełnia obecne wymogi do realizacji świadczeń.  

Wybrane informacje na temat zasobów zgromadzonych w systemie będą dostępne dla pacjentów, lekarzy 

badaczy poprzez portal systemu SEZOZ tak by każdy mógł zweryfikować gdzie ma możliwość realizacji 

niezbędnych dla niego badań. System zatem, pozwoli pacjentom na lokalizację jednostek, które posiadają 

określony sprzęt diagnostyczny co ułatwi proces zapisywania się do poradni. Również lekarza będą mogli 

zweryfikować gdzie można wykonać określone badania i skierować pacjenta do właściwego podmiotu 

leczniczego. System powinien również wspomóc prowadzenie badań naukowych w szczególności w 

zakresie wyszukania wyrobów medycznych, które nie są powszechnie używane. Dzięki systemowi badacz 

będzie mógł wyszukać jednostkę posiadającą określony sprzęt i nawiązać współpracę w obszarze 

prowadzenia badań.  
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Kompletny rejestr danych na temat wyrobów o specjalnym znaczeniu pozwoli również na planowanie 

środków niezbędnych do inwestycji odtworzeniowych sprzętu medycznego na danym terenie w taki 

sposób, aby zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych pacjentów nie było zagrożone przez zbyt częste awarie 

przestarzałego sprzętu medycznego.  

Realizacja projektu zapewni również zgodność z obecnie obwiązującymi przepisami prawa określonymi 

w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 Nr 113, 

poz. 657, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SIOZ”. Zgodnie, z ww. przepisem niezbędne jest zbudowanie 

scentralizowanego systemu teleinformatycznego - Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ).  

Zadania tego systemu zostały określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w 

sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. Zgodnie z tymi aktami prawnymi system powinien 

umożliwiać:  

1. pobierania do systemu z rejestrów medycznych danych usługodawców w formacie i strukturze 

odpowiadającym warunkom technicznym systemu, 

2.  wyszukiwania określonych usługodawców na terenie wybranego województwa, powiatu, gminy oraz 

pobierania danych adresowych usługodawcy, 

3. wprowadzania danych i informacji dotyczących szczególnych zadań realizowanych przez usługodawcę, 

4.  wprowadzania i wyszukiwania informacji o wyrobach medycznych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U.  z 2013 r. 

poz. 217 z późn.zm.); 

 

Projektowany System będzie spełniał wszystkie te wymagania. Oczekiwaniem interesariuszy jest nie 

tylko obsługa procesów związanych z ewidencją zasobów medycznych, ale również ich 

optymalizacja.  Głównymi czynnikami wpływającymi na optymalizację procesów będą:  

 Skrócenie czasu obsługi poprzez wprowadzenie elektronicznych wniosków o rejestrację  

 Automatyzację procesów obsługi/oceny wniosków  

 Brak konieczności wprowadzania danych, która już raz znalazły się w systemie  
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6 Trwałość techniczna projektu 
Jak już wspomniano (ref. cel główny) realizacja Projektu powinna przyczynić się do usprawnienia procesów 

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

szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z 

uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków. Aby odzwierciedlić 

zakres działań związanych z realizacją Projektu zdecydowano się na wybór adekwatnego modelu, który 

powinien pozwolić również na przedstawienia skali zmian związanych z realizacją Projektu. 

 

 

 

Rysunek 9 - Schemat ideowy realizacji Projektu 

W pierwszej kolejności przedstawiony został opis stanu obecnego - odpowiadający początkowi realizacji 

Projektu. Następnie dokonano opisu stanu przyszłego, który powinien zaistnieć w wyniku realizacji 

Projektu, po wdrożeniu rozwiązań opracowanych w ramach Projektu (tj. produktów Projektu). Oba stany, 

zarówno początkowy jak i przyszły, opisane zostały w podziale na warstwy, tj.: 

 warstwę biznesową; 

 warstwę aplikacji i danych; 

 warstwę infrastruktury technicznej (ponieważ zakłada się, że realizowana w ramach projektu 

infrastruktura techniczna będzie wspólna dla wszystkich budowanych systemów dziedzinowych, 

dlatego też opisano ją w jednym wspólnym dla wszystkich systemów podrozdziale 6.3.6). 

Warstwa biznesowa - dostarcza odbiorcom produkty i usługi, które są realizowane w organizacji w ramach 

konkretnych procesów biznesowych. 

Warstwa aplikacji i danych – obsługuje warstwę biznesową za pomocą dedykowanych funkcji (usług) 

aplikacyjnych, które są realizowane przez komponenty aplikacyjne, warstwa ta obejmuje także repozytoria 

danych gromadzące informacje istotne dla realizacji procesów biznesowych. 

Warstwa techniczna – obejmuje potrzebne dla prawidłowego działania składniki infrastruktury IT, np. 

urządzenia, sieci i oprogramowanie systemowe bądź narzędziowe. 
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Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone rozwiązania warstwy biznesowej, aplikacji i danych oraz 

infrastruktury tworzą kompletny system, którego zadaniem jest zaspokajanie konkretnych potrzeb jego 

użytkowników. 

Podstawowe elementy poszczególnych warstw, będące przedmiotem dalszego opisu, przedstawione 

zostały na poniższym diagramie. 

 

 

Rysunek 10 - Podstawowe elementy opisu poszczególnych warstw 

Zagadnienie przedstawione w niniejszym rozdziale przedstawione zostały w podziale na - objęte zakresem 

Projektu - dziedziny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, tj.: 

 Statystyki w ochronie zdrowia - gdzie realizowane są zadania dotyczące przetwarzane danych 

statystycznych z zakresu ochrony zdrowia. 

 Monitorowania zagrożeń – w której wykonywane są zadania związane z zapobieganiem skutkom 

niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz zbieranie informacji i zgłoszeń 

o zagrożeniach. 

 Monitorowania obrotu produktami leczniczymi – gdzie realizowane są zadania z zakresu 

przetwarzania danych związanych z obrotem produktami leczniczymi. 

 Monitorowania kształcenia pracowników medycznych – gdzie realizowane są zadania dotyczące: 

 gromadzenia informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe 

w określonych dziedzinach medycyny i farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa oraz w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; 

 monitorowania kształcenia podyplomowego pracowników medycznych; 

 monitorowania przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych; 

 wspomagania procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych. 

Warstwa 

biznesowa
Obiekty biznesowe Usługi biznesowe

Warstwa aplikacji 

i danych
Obiekty danych Funkcje aplikacji

Warstwa 

infrastruktury 

technicznej

Założenia architektury technicznej
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 Ewidencji zasobów ochrony zdrowia – gdzie wykonywane są zadania związane z przetwarzaniem, 

analizowaniem i udostępnianiem danych usługodawców, płatników oraz podmiotów sprawujących 

nadzór i kontrolę nad działalnością usługodawców i płatników. 

 

6.1 Opis stanu istniejącego - opis istniejącego systemu 

 

6.1.1 Statystyka w ochronie zdrowia 

 

6.1.1.1 Warstwa biznesowa 

W tabeli poniżej zaprezentowano opis procesów wskazanych przez Interesariuszy, jako wchodzących w 

skład Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia Przebieg procesów zaprezentowano ramowo w oparciu o 

istniejący stan prawny oraz informacje pozyskane przez Beneficjenta podczas analizy wymagań. 

Lp. Nazwa procesu Przebieg procesu 

1 
Przygotowanie nowego 

okresu sprawozdawczego 

Uczestnicy procesu: Prezes RM, GUS, MZ/CSIOZ 

Przebieg: Publikacja PBSSP przez Prezesa RM oraz opracowanie 

formularzy statystycznych rozpoczyna proces przygotowania nowego 

okresu sprawozdawczego; na podstawie opublikowanych wzorów 

formularzy CSIOZ przygotowuje system informatyczny (publikuje w 

nim obowiązujące formularze) do obsługi sprawozdań statystycznych 

oraz określa obowiązki sprawozdawcze (przypisuje formularze) dla 

poszczególnych rodzajów jednostek sprawozdających. 

2 
Składanie sprawozdań 

statystycznych 

Uczestnicy procesu: jednostki sprawozdające, administracja 

wojewódzka (UW) 

Przebieg procesu: jednostki sprawozdające wypełniają przypisane do 

nich formularze; formularze wypełnione przez jednostki 

sprawozdające są weryfikowane przez przedstawicieli administracji 

wojewódzkiej; w przypadku zauważonych błędów kierują do korekty; 

sprawozdanie poprawne otrzymuje status umożliwiające dalsze 

przetwarzanie danych. 

3 

Wstępna weryfikacja 

zagregowanych danych 

sprawozdawczych 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Administrator CSIOZ podejmuje decyzję o tzw. pierwszym 

zamknięciu okresu sprawozdawczego. Zgromadzone dane 

sprawozdawcze są porównywane z analogicznymi danymi 

poprzedniego okresu sprawozdawczego; realizowane analizy 

porównawcze mają na celu wykrycie ewentualnych różnic w 

wielkościach z danych sprawozdawczych bieżącego okresu 
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sprawozdawczego w stosunku do okresu poprzedniego. 

4 
Zamknięcie okresu 

sprawozdawczego 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Po wykonaniu analiz porównawczych oceniających jakość 

danych administrator CSIOZ podejmuje decyzję o zamknięciu okresu 

sprawozdawczego i przekazaniu danych ze sprawozdań. 

5 
Przygotowanie raportów i 

analiz 

Uczestnicy procesu: CSIOZ, GUS, MZ 

Przebieg: Po zamknięciu okresu sprawozdawczego, analityk/statystyk 

CSIOZ wykonuje raporty i analizy zgodne z PBSSP oraz potrzebami MZ i 

GUS. 

Tabela 32 – Procesy biznesowe w obszarze statystyki w ochronie zdrowia 

 

Wolumetria dla Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia 

Liczby jednostek sprawozdających:  

• Podmioty lecznicze: ok. 22.500, 

• Przedsiębiorstwa Podmiotów Leczniczych: ok. 25.000, 

• Jednostki Organizacyjne Podmiotów Leczniczych: ok. 36.000, 

• Praktyki Lekarskie: ok. 81.000,  

• Praktyki Lekarzy Dentystów: ok. 25.000, 

• Praktyki pielęgniarek i położnych: ok. 14.000, 

• Jednostki samorządowe: powiaty ok. 380. 

Wszystkie sprawozdania w okresie rocznym dla Podmiotów Leczniczych, Praktyk Lekarskich i Praktyk 

Pielęgniarskich mogą osiągnąć liczbę 300 tys. sprawozdań rocznie.  

Aktualnie jednostek nadzorujących proces sprawozdawczy jest ok. 50. Są to takie jednostki jak Urzędy 

Wojewódzkie, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Wojewódzkie Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc, 

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Obecnie obsługiwane są 23 formularze statystyczne. 

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia służy do pełnej obsługi procesu tworzenia, zbierania oraz 

raportowania sprawozdań. Całość procesu jest realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia wraz z jednostkami właściwymi do spraw statystyki wskazanymi przez Wojewodę, 

odpowiednie Ministerstwa, Instytuty oraz jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia, na które został 

nałożony obowiązek sprawozdawczy. 
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SSRMZ przeznaczony jest do wspieranie procesu zbierania danych statystycznych w zakresie ochrony 

zdrowia. Realizowane jest to przez udostępnianie w postaci elektronicznej sprawozdań oraz obsługę pełnej 

ścieżki od wypełnienia sprawozdania, przez przekazania do odpowiednich jednostek nadzorujących, aż po 

ich akceptacją bądź zwrócenie do korekty. Wszystkie dane są gromadzone w jednym miejscu, przez co 

możliwe jest ich przeglądanie, monitorowanie oraz tworzenie na ich podstawie różnego rodzaju raportów. 

System SSRMZ zbudowany jest w architekturze wielowarstwowej, umożliwiającej Użytkownikom 

Końcowym logowanie się przez przeglądarkę internetowa. Za jej pomocą instytucje podległe Ministerstwu 

Zdrowia mogą składać w systemie sprawozdania na poszczególnych formularzach. Następnie upoważnione 

do tego jednostki dokonują weryfikacji i akceptują lub zgłaszają korektę do złożonego sprawozdania; wtedy 

sprawozdanie staje się znów aktywne dla jednostki sprawozdawczej. Po akceptacji sprawozdania CSIOZ 

wykonuje raport i eksportuje dane do plików formatu Excel i na tej podstawie tworzy zestawienia 

przekazywane do GUS. Dane jednostek zobowiązanych do złożenia sprawozdań są importowane z Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicza (RPWDL).  
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6.1.1.2 Warstwa aplikacji i danych 

System Statystyki Ministra Zdrowia jest aplikacją opartą o model trójwarstwowy. Oznacza to, że system 

składa się z warstwy prezentacji, aplikacji oraz danych. Każda z nich spełnia inne zadanie i tak kolejno: 

• warstwa prezentacji – oparta na szablonach może być dowolnie modyfikowana i 

przystosowywana do wymagań klienta 

• warstwa aplikacji – silnik całego systemu; na tą warstwę składają się pliki skryptów oraz 

wyspecjalizowane biblioteki, które odpowiadają za obsługę żądań użytkownika; warstwa ta jest 

pośrednikiem pomiędzy pozostałymi warstwami. 

• warstwa danych – system zarządzania bazą danych; warstwę tę stanowi odpowiednio dobrana 

baza danych wraz z systemem zarządzania bazą danych; przechowuje ona wszelkie informacje 

wprowadzane do systemu, sprawuje nadzór nad integralnością oraz poprawnością. 

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia wykorzystuje w najniższej warstwie bazę danych 

PostgreSQL. Jest to sprawdzona w wielu systemach bazodanowych aplikacja. Użycie w systemie 

abstrakcyjnych klas obsługujących połączenia i przesyłane zapytania do bazy danych umożliwia 

zintegrowanie systemu z niemal dowolną bazą danych. 

System SSRMZ jest systemem bezpiecznym, dostęp do niego posiadają jedynie upoważnione osoby. 

Logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła. Dla każdego z użytkowników login 

jest unikalny, co pozwala jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z systemu. Przesyłanie danych 

podawanych podczas logowania odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL, jest więc odpowiednio 

zabezpieczone przed próbą jego zdobycia. 

System SSRMZ zbudowany jest w oparciu o asymetryczną architekturę typu klient-serwer. Umożliwia ona 

instalację systemu na jednym komputerze (serwerze), do którego poprzez oprogramowanie klienckie 

(przeglądarka internetowa) jednoczesny dostęp ma wielu użytkowników systemu. 

System SSRMZ posiada trójwarstwową budowę, oznacza to, że warstwa prezentacji, aplikacji oraz danych 

są od siebie oddzielone. Warstwa prezentacji odpowiada wyłącznie za wygląd systemu. Możliwa jest 

zmiana sposobu wyświetlania informacji bez ingerencji w kod systemu. Warstwa aplikacji odpowiedzialna 

jest za działanie całego systemu. Jest ona pośrednikiem pomiędzy dwoma pozostałymi warstwami. Odbiera 

ona dane z warstwy prezentacji (na przykład z formularza z danymi) i przekazuje je do warstwy danych. 

Jednocześnie pobiera informacje wcześniej zapisane w warstwie danych i za pomocą warstwy prezentacji 

udostępnia je użytkownikowi. Ostatnią warstwą jest warstwa danych. Odpowiedzialna jest za 

przechowywanie i udostępnianie zapisanych w niej danych. Musi ona również w łatwy sposób umożliwiać 

zarządzanie danymi w niej zawartymi to znaczy dodawanie, modyfikację oraz usuwanie. 

Technologie użyte w systemie SSRMZ: 

• PHP (Hypertext Preprocessor) – skryptowy język programowania służący do dynamicznego 

generowania dokumentów. Skrypty warstwy aplikacji napisane są z wykorzystaniem tego 

języka. 
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• HTML (HyperText Markup Language) – język składający się ze znaczników (tagów) 

umożliwiających pisanie stron WWW. Wykorzystywany przy tworzeniu szablonów prezentacji 

danych. 

• JavaScript – zorientowany obiektowo skryptowy język programowania. Wykorzystywany do 

walidacji formularzy oraz interakcji z użytkownikiem. 

• Java – obiektowy język programowania umożliwiający pisanie modułów niezależnych od 

środowiska w jakim są uruchamiane. Wykorzystany w komunikatorze oraz przy uruchamianiu 

plików za pomocą pakietu Microsoft Office i Open Office. 

• AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – asynchroniczny JavaScript i XML. Wykorzystany do 

walidacji formularzy oraz szybkiego, przyrostowego aktualizowania interfejsu użytkownika bez 

potrzeby przeładowywania całej strony przeglądarki. 

• CSS (Cascading Style Sheets) – język służący do opisywania sposobu prezentacji strony w 

przeglądarce użytkownika. 

• XML (eXtensible Markup Language) – język znaczników umożliwiający generowanie 

dokumentów opisanych w wygodny i prosty sposób do dalszej ich obróbki. 

• SZBD (System zarządzania bazą danych) – system umożliwiający przechowywanie i łatwe 

zarządzanie danymi. 

Biblioteki używane w systemie: 

• CKEditor – wizualny edytor HTML, który pozwala na łatwe wprowadzanie tekstu za pomocą 

interfejsu przypominającego edytory tekstowe. Użytkownik systemu może wprowadzić 

sformatowany tekst do systemu. 

• Bootstrap – system wspomagający szybkie tworzenie części wizualnej systemu. 

• Less – biblioteka umożliwiająca tworzenie szablonów wizualnych, do których będą 

przekazywane dane z warstwy logicznej systemu w celu ich wyświetlenia. 

• Php_excel – biblioteka umożliwiająca łatwe generowanie plików systemu Excel w języku PHP. 

• Tcpdf – biblioteka umożliwiająca generowanie plików PDF w języku PHP. 

System SSRMZ będzie logicznym i podstawowym elementem nowego systemu SSOZ, zostanie on 

uzupełniony o nowe wymagania funkcjonalne i prawne oraz rozbudowany o część łączącą podsystem 

raportów i analiz platformy P1 (HD-ASR). 

6.1.1.3 Warstwa infrastruktury technicznej 

Zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną systemu SSRMZ, system wymaga do poprawnego działania 

sprzętu o konfiguracji podobnej do: 

• Procesor 8 x Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz 

• Pamięć RAM 24 GB 

Na cele systemu przeznaczone będą dwa serwery HP Blade 460C G7 2x6 core każdy. 
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6.1.2 Monitorowanie Zagrożeń 

6.1.2.1 Warstwa biznesowa 

      

Obecnie wypełnianie, przekazywanie informacji i zgłoszeń o zagrożeniach, o których mowa w ustawie o SIOZ 

odbywa się w formie papierowej. W tabeli poniżej zaprezentowano opis aktualnie realizowanych procesów 

biznesowych wskazanych przez Interesariuszy, jako wchodzących w skład monitorowania zagrożeń. 

Obecny i planowany przebieg procesów zaprezentowano ramowo w oparciu o istniejący i projektowany 

stan prawny oraz informacje pozyskane przez Wnioskodawcę podczas analizy wymagań. Ponieważ w 

zależności od typu zgłoszenia o zagrożeniu, ich rejestracja oraz obsługa realizowana jest przez różne typy 

podmiotów (interesariuszy)  opisy procesów biznesowych przedstawiono w podziale na poszczególne typy 

zgłoszeń. 

Lp. Nazwa procesu Obecny przebieg procesu 

1. Obsługa zgłoszeń ZLK 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, PSK, WOMP 

1. Identyfikacja przez lekarza/felczera podejrzenia lub 

rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z 

powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

2. Wypełnienie i przekazanie zgłoszenia ZLK do właściwej ze 

względu na miejsce rozpoznania choroby jednostki PSSE. 

3. Weryfikacja danych zgłoszenia przez PSSE. 

4. Przekazanie zweryfikowanego zgłoszenia do WSSE, PSK oraz 

jednostek specjalistycznych(dane personalne ze zgłoszeń 

nie są przekazywane). 

Zgłoszenia ZLK pochodzące z PWDL, dla których organem 

założycielskim jest Minister Obrony Narodowej lub Minister 

Spraw Wewnętrznych są również udostępniane Inspektorom 

sanitarnym PIS MSW oraz komendantom WOMP. 

2. Obsługa zgłoszeń ZLB 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, WOMP 

1. Identyfikacja przez Kierownika laboratorium dodatniego 

wyniku badania w kierunku biologicznych czynników 

chorobotwórczych. 

2. Wypełnienie i przekazanie zgłoszenia ZLB do właściwej z p. 

widzenia terytorialnego jednostki PSSE. 

Kolejne kroki przebiegu procesu są analogiczne jak przy 

zgłoszeniach ZLK. 

3. Obsługa zgłoszeń NOP 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, URPL, WOMP 

1. Identyfikacja przez lekarza/felczera podejrzenia lub 
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wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego. 

2. Wypełnienie i przekazanie zgłoszenia NOP do właściwej z p. 

widzenia terytorialnego jednostki PSSE. 

3. Weryfikacja danych zgłoszenia przez PSSE. Uzupełnienie 

danych w drugiej części zgłoszenia NOP. 

4. Przekazanie zweryfikowanego/uzupełnionego zgłoszenia do 

WSSE, URPL oraz NIZP-PZH. 

5. Analiza merytoryczna zgłoszenia po stronie URPL (ocena 

związku pomiędzy powikłaniami, a stosowanym 

szczepieniem) 

a. Zgłoszenia ciężkie – przekazanie do EMA w ciągu 15 

dni 

b. Pozostałe zgłoszenia – przekazanie do EMA w ciągu 

90 dni 

6. Analiza (po stronie URPL) zagregowanych danych oraz ich 

eksport, generowanie raportów analitycznych. 

4. Obsługa zgłoszeń MZ-55 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS 

1. Wypełnienie (przez pracownika medycznego/pracownika 

POZ) i przekazanie zgłoszenia MZ-55 do właściwej z punktu 

widzenia terytorialnej jednostki PSSE. 

2. Na poziomie PSSE dane ze zgłoszeń MZ-55 (z wszystkich 

placówek podstawowej opieki zdrowotnej) podlegają 

agregacji w podziale na powiat. 

3. Do danych zagregowanych pracownik PSSE (na poziomie 

warstwy raportowej danych zagregowanych) dodaje 

dodatkowe uzupełnienie. 

5. Obsługa zgłoszeń niepożądanych 

działań produktów leczniczych 

oraz produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, pacjenci lub ich 

przedstawiciele ustawowi, właściciele zwierząt, URPL 

1. Identyfikacja przez pracownika medycznego, a także 

pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów faktycznych objawów niepożądanego działania 

leków lub identyfikacja przez osoby wykonujące zawód 

medyczny, przedstawiciela medycznego oraz właściciela 

zwierzęcia niepożądanego działania produktów leczniczych 

weterynaryjnych. 

2. Wypełnienie przez zgłaszającego Formularza zgłoszenia 

niepożądanego działania produktu leczniczego lub produktu 

leczniczego weterynaryjnego i przekazanie go do URPL. 

3. Analiza merytoryczna zgłoszenia po stronie URPL (ocena 

związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją). 

W zależności od wyniku analizy: 

a. Zgłoszenia ciężkie (w tym ciężkie weterynaryjne) – 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 153 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

przekazanie do EMA w ciągu 15 dni 

b. Pozostałe zgłoszenia – przekazanie do EMA w ciągu 

90 dni (nie dotyczy powikłań wynikających ze 

stosowania leków weterynaryjnych) 

4. Analiza zagregowanych danych oraz ich eksport, 

generowanie raportów. Generowanie podziękowania do 

osoby zgłaszającej niepożądane działanie leku. 

6. Obsługa zgłoszeń niepożądanych 

działań badanych produktów 

leczniczych oraz niepożądanych 

działań badanych produktów 

leczniczych weterynaryjnych 

 

Uczestnicy procesu: firmy zajmujące się prowadzeniem badań 

klinicznych, EMA, URPL 

1. Identyfikacja przez firmę zajmująca się przeprowadzaniem 

badań klinicznych niepożądanego działania badanego 

produktu leczniczego lub produktu leczniczego 

weterynaryjnego. 

2. Przekazanie zgłoszenia do Europejskiej Agencji Leków 

(EMA). 

3. Pozyskanie przez URPL danych zgłoszenia z EMA. Zgłoszenie 

trafia do URPL w formie pliku xml. 

Tabela 33 – Procesy biznesowe w obszarze monitorowania zagrożeń 

Szacowana wolumetria systemu uwzględniająca informacje przekazane przez interesariuszy jest 

następująca: 

 ZLK (choroby zakaźne) 300 000-600 000 rocznie; 

 ZLB (zgłoszeń laboratoryjne) ok. 300 000 rocznie;  

 NOP (niepożądany odczyn poszczepienny) ok. 1.500 rocznie. 

 Zgłoszenia niepożądanych działań badanych produktów leczniczych – 18 000 rocznie – spodziewany 

jest wzrost do około 20 000 rocznie 

 Zgłoszenia niepożądanych działań leku – około 50 000 rocznie 

 Zgłoszenia niepożądanego działania leku weterynaryjnego  – około 1000 

Spodziewany jest wzrost zgłoszeń NOP i ZLK – łącznie do ok. 1 mln rocznie. 

Dodatkowo w kontekście planowanego zapewnienia dostępu do danych o zgłoszeniach ZLK dla PSK 

(Publiczna Służba Krwi) należy przyjąć następujące założenia. Obecnie występuje około 1,2 mln oddań krwi 

rocznie. Potencjalni dawcy krwi będą podlegali procesowi weryfikacji celem sprawdzenia, czy u danego 

dawcy nie wystąpiły choroby zakaźne. W tym celu niezbędnych będzie realizowanie około 1,5 mln zapytań 

(rocznie) do systemu SMZ (około 25 % dawców jest odrzucanych). Istnieje około 160 miejsc pobierania krwi. 

Należy założyć do około 500 lekarzy korzystających z zapytań do SMZ.  

 

6.1.2.2 Warstwa aplikacji i danych 

Procesy rejestracji oraz obsługi zgłoszeń o zagrożeniach realizowane są obecnie bez udziału 

zintegrowanych systemów informatycznych. Wymiana danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 
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procesie monitorowania zagrożeń odbywa się w tradycyjnej - papierowej formie. Podmioty rejestrujące 

zgłoszenia o zagrożeniach przekazują je w postaci papierowej do odpowiednich instytucji zajmujących się 

ich zbieraniem i dalszą obsługą. Taki sposób wymiany danych utrudnia dostęp do szybkiej i wiarygodnej 

informacji na temat aktualnego stanu o zagrożeniach. Brak mechanizmów walidujących dane ujęte na 

zgłoszeniach w formie papierowej powoduje, że niejednokrotnie zgłoszenia zawierają błędy formalne, co 

powoduje konieczność dodatkowych wyjaśnień, a tym samym wymagany jest dodatkowy nakład pracy.  

Obecnie, po stronie niewielkiej liczby podmiotów odpowiedzialnych za przekazywanie zgłoszeń o 

zagrożeniach (część podmiotów medycznych), istnieje możliwość wypełnienia danych zgłoszenia w formie 

elektronicznej. Dotyczy to podmiotów medycznych wykorzystujących własne, lokalne systemy 

informatyczne (tzw. systemy gabinetowe). Niemniej proces ten, wspierany jest jedynie w zakresie samego 

wprowadzania danych zgłoszenia, które podlega później wydrukowi i przekazaniu w formie papierowej do 

instytucji odpowiedzialnych za zbieranie/przetwarzanie zgłoszeń.    

Z kolei po stronie podmiotów zbierających/przetwarzających dane o zagrożeniach w zależności od 

organizacji, poza formą papierową dane gromadzone są w powszechnie używanych narzędziach takich jak 

MS Excel (jako przykład można tu wskazać proces obsługi zgłoszeń niepożądanych działań produktów 

leczniczych po stronie URPL - pracownicy URPL wpisują ręcznie dane do formularzy xlsx). Na podstawie tak 

prowadzonych rejestrów (w formie plików xlsx) dane te przekazywane są do EMA (Europejskiej Agencji 

Leków). 

W odniesieniu do resortowego systemu wczesnego ostrzegania (w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy o 

SIOZ), obecnie na szczeblu krajowym nie istnieje system informatyczny spełniający przedmiotową rolę.  

6.1.2.3  Warstwa infrastruktury technicznej 

Obecnie nie ma infrastruktury technicznej wspierającej procesy monitorowania zagrożeń.   

 

6.1.3 Monitorowanie obrotu produktami leczniczymi 

6.1.3.1 Warstwa biznesowa 

W tabeli poniżej zaprezentowano opis procesów wskazanych przez Interesariuszy, jako wchodzących w 

skład monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Obecny i planowany przebieg procesów 

zaprezentowano ramowo w oparciu o istniejący i projektowany stan prawny oraz informacje pozyskane 

przez Beneficjenta podczas analizy wymagań. 

Lp. Nazwa procesu Obecny przebieg procesu 

1. 

Monitorowanie obrotu 

produktami leczniczymi w 

podmiotach prowadzących obrót 

hurtowy  

 

Uczestnicy procesu: podmioty prowadzące obrót hurtowy; 

URPL, MZ 

Przebieg: podmioty prowadzące obrót hurtowy przekazują do 

URPL w cyklu kwartalnym komunikaty xml dot. obrotu; URPL, 

na podstawie otrzymanych danych przygotowuje analizy dla MZ 
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2. 

Monitorowanie obrotu 

produktami leczniczymi w 

podmiotach prowadzących obrót 

detaliczny 

Uczestnicy procesu: apteki, punkty apteczne; WIF, GIF, MZ 

Przebieg: WIF kieruje do wybranych aptek/punktów aptecznych 

okresowe żądanie przekazania danych o obrocie; w żądaniu 

określony jest zakres wymaganych informacji i format, w jakim 

mają być przekazane do GIF; apteka w ciągu 7 dni przygotowuje 

dane zgodne z żądaniem i przekazuje do WIF; WIF opracowuje 

dane z aptek i przekazuje do GIF; GIF przygotowuje informację 

dla MZ 

3. 
Monitorowanie braków 

produktów na rynku 

Uczestnicy procesu: apteki, punkty apteczne, pacjenci, WIF, GIF, 

MZ  

Przebieg: apteki/punkty apteczne w sytuacji braku produktów 

monitorowanych w hurtowniach mogą zgłaszać do WIF 

telefonicznie informacje o brakach;  

Pacjenci mogą zgłaszać brak produktów leczniczych do MZ 

telefonicznie lub drogą mailową na podany na stronach MZ 

adres 

4. 

Obsługa zgłoszenia zamiaru 

wywozu produktu 

monitorowanego poza granice 

RP 

Proces obecnie nie jest realizowany 

5. 

Monitorowanie rocznej wielkości 

dostaw i ciągłości dostaw leków 

refundowanych 

Uczestnicy procesu: podmioty odpowiedzialne, MZ (Komisja 

Ekonomiczna), NFZ 

 

Przebieg: Podmiot odpowiedzialny w trakcie procesu 

wydawania decyzji o objęciu refundacją deklaruje ilość 

produktu leczniczego jaka będzie dostępna na polskim rynku w 

danym roku (dot. leków refundowanych); Komisja Ekonomiczna 

i NFZ na podstawie danych ze sprawozdań refundacyjnych 

określają kwotę do zwrotu której jest obowiązany 

wnioskodawca z tytułu niedotrzymania deklarowanych przez 

niego wielkości oraz ciągłości dostaw. 

6. 

Monitorowanie stanów 

alarmowych wybranych 

produktów leczniczych 

Proces obecnie nie jest realizowany 

7. Obsługa importu docelowego  
Właścicielem procesu jest MZ;  

Uczestnicy procesu w P1: apteki, MZ; 
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Przebieg:  

1. informacja o realizacji recepty na produkt leczniczy z  
importu docelowego jest przekazywana do P1 ; MZ 
otrzymuje raporty dot. importu docelowego 

2. informacja o konieczności importu leku brakującego na 
rynku, MZ wydaje zezwolenie na import 

8. 
Wycofanie produktu leczniczego 

z obrotu 

Właścicielem procesu jest GIF/MZ 

Uczestnicy procesu w P1: GIF, apteki 

Przebieg procesu: w P1 GIF publikuje komunikaty o wycofaniu 

produktu leczniczego 

Tabela 34 - Procesy biznesowe w obszarze obrotu produktami leczniczymi 

Wolumetria dla systemu Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

(ZSMOPL): 

• liczba hurtowni – ok. 700 

• liczba aptek – ok. 15.000 

• liczba podmiotów odpowiedzialnych – ok. 1.500 

• liczba kodów EAN (opakowań produktów leczniczych) – około 50.000 

• liczba produktów leczniczych refundowanych – 5.000 

• średnia liczba aptek na hurtownię – ok. 50  

• średnia liczba leków na hurtownię około – ok.  20.000 

• średnia liczba transakcji na receptach w aptekach – ok. 500.000.000 

• średnia liczba realizacji (transakcji) leków bez recepty – ok. 1.000.000.000 

 

6.1.3.2 Warstwa aplikacji i danych 

Aktualnie całościowy proces monitorowania obrotu produktami leczniczymi nie jest objęty systemowym 

rozwiązaniem informatycznym.  

W zakresie monitorowania konsumpcji URPL prowadzi bazę danych dotyczącą wielkości obrotu produktami 

leczniczymi w Polsce, w której gromadzone są dane przekazywane kwartalnie przez hurtownie 

farmaceutyczne (raport w formacie XML) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez 

hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz.359)  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych 

warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r., Nr 187, poz.1565 z późn. zm.), WIF mają prawo żądania od 

aptek informacji o obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych – 

informacja dotyczy konkretnego produktu leczniczego/produktów leczniczych i jest przekazywana przez 
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apteki w terminie 7 dni, w formacie elektronicznym wymaganym przez WIF (format nie jest opublikowany 

jako powszechny). 

 

6.1.3.3 Warstwa infrastruktury technicznej 

Obecnie nie ma infrastruktury technicznej wspierającej procesy monitorowania obrotu produktami 

leczniczymi.   

 

6.1.4 Monitorowanie kształcenia pracowników medycznych 

6.1.4.1 Warstwa biznesowa 

Lp. Nazwa procesu Przebieg procesu 

1 Obsługa egzaminów 

LEK/LDEK  

Uczestnicy procesu: CEM; absolwenci medycyny, lekarze, uczelnie 

medyczne    

Przebieg: Po zakończeniu studiów lub po decyzji ze strony lekarza na 

stronie WWW CEM jest wypełniany wniosek o przystąpienie do 

egzaminu. Wniosek jest drukowany i wraz z załącznikami 

przedkładany drogą pocztową do CEM.  Lista studentów jest 

przekazywana do uczelni w formie papierowej celem potwierdzenia 

prawa do zdawania egzaminu. Niezależenie przystępujący do 

egzaminu ma obowiązek przedstawienie dyplomu uczelni medycznej. 

Po przeprowadzeniu egzaminu CEM publikuje wyniki na stronie 

WWW.  

2 Akredytacja jednostek 

szkolących  

Podmioty uczestniczące: podmioty lecznicze, uczelnie medyczne, 

jednostki szkolące, CMKP, MZ 

Przebieg: Podmiot ubiegający się o przyznanie akredytacji wypełnia 

wniosek w formie papierowej i przesyła go do jednostki prowadzącej 

akredytacje w danej dziedzinie medycyny. Rozpoczyna się proces 

weryfikacji wniosku. Wszelkie wyjaśnienia przesyłane są drogą 

pocztową w wersji papierowej. Na końcu procesu podejmowana jest 

decyzja o udzieleniu akredytacji lub jej braku. Lista jednostek 

uprawnionych publikowana jest na stronie WWW jednostki 

udzielającej akredytacji.  

3 Opracowanie programów 

szkolenia 

specjalizacyjnego  

Uczestnicy procesu: CMKP, CMKPPiP, MZ 

Przebieg procesu: W jednostkach uczestniczących w procesie 

opracowywane są standardy specjalizacji w formie dokumentacji 

papierowej. Po opracowaniu standardy stanowią wkład do 
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rozporządzeń Ministra Zdrowia  

4 Obsługa zgłoszeń na 

specjalizacje  

Uczestnicy procesu: personel medyczny, ośrodki wojewódzkie, 

jednostki szkolące:  

Przebieg procesu:  

Scenariusz pierwszy: Rekrutacje prowadzi ośrodek wojewódzki. 

Personel Medyczny wypełnia wniosek na stronie WWW danego 

ośrodka wojewódzkiego drukuje go i wraz z załącznikami przekazuje 

do ośrodka wojewódzkiego. Następuje weryfikacja wniosku. Wszelkie 

procesy uzgodnień prowadzone są w formie przesyłek pocztowych 

dokumentów papierowych. Następuje przyznanie specjalizacji i 

skierowani do jednostki szkolącej. Jednostka podejmuje decyzje o 

przyjęciu specjalizacji. Personel medyczny otrzymuje kartę specjalizacji 

w wersji papierowej po podjęciu specjalizacji ma obowiązek 

poinformować ośrodek wojewódzki.  

Scenariusz drugi. Rekrutacje prowadzi jednostka szkoląca. 

Personel medyczny składa wniosek do jednostki szkolącej. Strony 

uzgadniają warunki prowadzenia specjalizacji i podpisują umowę. 

Informują ośrodek wojewódzki o zawarciu umowy. Ośrodek 

wojewódzki wydaje kartę specjalizacji w formie papierowej.  

5 Organizacja kursów 

specjalizacyjnych  

Uczestnicy procesu: CMKP, Jednostki szkolące, personel medyczny  

Przebieg: W przypadku, gdy na prowadzenie szkolenia wymagana jest 

akredytacja jednostka szkoląca przedstawia w wersji papierowej 

wniosek o przeprowadzenie kursu. CMKP wydaje pozwolenie na 

prowadzenie kursu i umieszcza kurs w wykazie na stronie WWW. 

Jednostki szkolące prowadzą nabór na kurs niektóre przy 

wykorzystaniu formularzy elektronicznych. Personel medyczny 

wypełnia zgłoszenie na kurs. Po odbyciu szkolenia personel otrzymuje 

potwierdzenie odbycia kursu w formie papierowej.  

6 Przebieg specjalizacji  Uczestnicy procesu: personel medyczny, jednostki szkolące, 

kierownicy specjalizacji  

Przebieg: Personel medyczny odbywa szkolenie zgodnie z programem 

specjalizacji. Przebieg jest dokumentowany w formie papierowej w 

karcie specjalizacji potwierdzany podpisem przez pracowników 

jednostek szkolących. Po zakończeniu specjalizacji karta specjalizacji 

jest potwierdzana przez kierownika specjalizacji.  

7  Egzamin specjalizacyjny  Uczestnicy: personel medyczny , CEM , ośrodki wojewódzkie, PKE  

Przebieg:  
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Po zakończeniu specjalizacji ośrodki wojewódzkie potwierdzają 

poprawność przebiegu pod względem formalnym. Personel medyczny 

wypełnia wniosek na stronie CEM drukuje go i wraz z załącznikami 

przedkłada w formie papierowej. Wniosek weryfikuje PKE. Jeżeli 

wniosek jest niepoprawny zostaje zwrócony pracownikowi 

medycznemu.  Po poprawnej weryfikacji personel medyczny ma 

prawo przystąpienia do egzaminu. Wyniki są publikowane na stronie 

www CEM w wersji dostępnej tylko dla pracownika medycznego.   

Tabela 35 – Przebieg procesów w zakresie monitorowania kształcenia pracowników medycznych 

6.1.4.2 Warstwa aplikacji i danych 

Obsługa procesów planowania, monitorowania i przebiegu kształcenia realizowany jest przez każdego z 

Interesariuszy projektu samodzielnie we własnych rozwiązaniach informatycznych. Rozwiązania te nie są 

zintegrowane ze sobą, dlatego następuje redundancja danych, czyli wielokrotne wpisywanie tych samych 

danych przez różnych uczestników systemu.   

Zgromadzone w ten sposób dane są trudne do porównania i analizy ze względu na ich różnorodne 

formaty, struktury i sposoby zapisu.  

W zależności od organizacji dane gromadzone są w dedykowanych do tego celu heterogenicznych 

aplikacjach tak się dzieje np. w CMKP i CEM albo w dostępnych powszechnie używanych narzędziach takich 

jak MS Excel – rejestr osób odbywających specjalizację w wielu ośrodkach wojewódzkich.  

Wymiana danych pomiędzy ośrodkami uczestniczącymi w procesie planowania, organizacji i 

monitorowania kształcenia personelu medycznego odbywa się w tradycyjnej formie papierowej lub arkuszy 

MS Excel  w postaci raportów ze zgromadzonych danych. Taki sposób wymiany danych i brak spójności 

pomiędzy rejestrami powoduje, że niejednokrotnie raporty zawierają różne od siebie dane, co powoduje 

konieczność dodatkowych wyjaśnień a tym samym dodatkowy nakład pracy. Taki stan utrudnia dostęp do 

szybkiej i wiarygodnej informacji na temat procesu szkolenia podyplomowego pracowników medycznych.  

Pojedyncze elementy procesów w niektórych instytucjach zostały zinformatyzowane i tak np. proces 

wypełnienia formularza na specjalizację odbywa się za pomocą aplikacji portalowej jej funkcjonalność 

jednak ogranicza się do zebrania i wydrukowania danych gdyż brak odpowiednich regulacji wymusza formę 

papierową dlatego taki wniosek jest drukowany i przedkładany w formie papierowej.  

Poszczególne Instytucje podejmowały próby wymiany danych w formie elektronicznej np. wyniki 

egzaminu PES przekazywane do Izb Lekarskich natomiast brak regulacji prawnych skutecznie utrudnia 

realizację takich funkcjonalność.  

Kolejnym elementem utrudniającym wymianę danych jest brak dostępu do rejestrów, które stanowiłby oś 

wymiany danych np. rejestr lekarzy czy rejestr podmiotów leczniczych. Dane gromadzone są na podstawie 

informacji wprowadzanych do każdego systemu odrębnie, co przy naturalnych dla każdego procesu 

wprowadzania błędach literowych oraz braku unikalnych identyfikatorów utrudnia ich wymianę pomiędzy 

Interesariuszami.   
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Zagadnienia przedstawione w niniejszym rozdziale będą szczegółowo rozważane na etapie szczegółowej 

analizy i projektu systemu. 

6.1.4.3 Warstwa infrastruktury technicznej 

Każdy z podmiotów uczestniczących w procesie kształcenia personelu medycznego posiada własną 

infrastrukturę techniczną.  Infrastruktury poszczególnych interesariuszy nie są powiązane ze sobą, a tym 

samym dane zgromadzone w jednej instytucji są niedostępne dla innych uczestników procesu. Obecnie 

najbardziej zinformatyzowanymi jednostkami w procesie kształcenia personelu medycznego jest CMKP i 

CEM. Obie te instytucje wykorzystują technologie przeglądarkowe WWW do zgłoszenia wniosków 

elektronicznych na egzaminy i szkolenia. Przygotowane aplikacje nie zawierają w sobie zintegrowanej 

funkcjonalności podpisu elektronicznego, dlatego muszą być drukowane i przedkładane w formie 

papierowej.  

W zakresie gromadzenia danych wykorzystywane są technologie MS Acces oraz MySQL.    

 

6.1.5 Ewidencja Zasobów Ochrony Zdrowia 

  

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest nowym system, którego obowiązek wprowadzenia wynika 

z ustawy o SIOZ i obecnie ewidencja wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu nie jest realizowana. 

6.1.5.1 Warstwa biznesowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o 

tych wyrobach do zgłaszania faktu posiadania tych wyrobów zobowiązani są usługodawcy, którzy posiadają 

je w swoich zasobach sprzętowych. Rozporządzenie jednak nie wskazuje w sposób wyraźny podmiotu 

odpowiedzialnego za monitorowanie tych wyrobów i oddelegowuje określenie sposobu przekazywania 

danych do Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia: „Informacje, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2, są przekazywane przez podmioty lecznicze w sposób określony w przepisach 

o systemie informacji w ochronie zdrowia. ”  

Na chwilę obecną istnieje obowiązek przekazywania informacji o wyrobach, ale ze względu na brak 

określenia warunków organizacyjnych i technicznych dane te nie są przekazywane.  

W zakresie rejestru płatników, który ma być prowadzony w systemie SEZOZ tworzone są rozwiązania w 

ramach systemu P1 do udostępniania słownika płatników zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie zakresu 

niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców. Natomiast narzędzia te zapewniają 

gromadzenie jedynie podstawowych informacji kod płatnika i nazwa bez elementów wskazanych w 

systemie SEZOZ. 

6.1.5.2 Warstwa aplikacji i danych 

System SEZOZ jest nowym system tworzonym na podstawie delegacji ustawy o SIOZ i na chwilę obecną nie 

istnieją systemu informatyczne realizujące taką funkcjonalność.  
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Jedyną możliwością przekazywania danych na obecnym etapie jest wersja papierowa zgłoszenia przekazana 

do Urzędów Wojewódzkich lub bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia 

 

6.2 Analiza opcji 

Dla Projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” 

przeprowadzona została analiza opcji w zakresie wariantów realizacji Projektu. Ze względu na specyfikę 

realizowanego Projektu warianty realizacji zostały zaprezentowane w podziale na poszczególne systemy 

dziedzinowe, które będą produktami Projektu. 

 

6.2.1 Opis możliwych opcji realizacji projektu 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia 

Wariant 1 - Brak realizacji systemu.  

W wariancie tym pozostaje stan obecny, czyli aktualnie wykorzystywany SSRMZ. Wiąże się to z tym, że 

zakres zbieranych danych jest niedostosowany do aktualnego PBSSP, nie jest on zintegrowany z hurtownią 

danych platformy P1, nie wykorzystuje rejestrów stworzonych i rozwijanych w ramach platformy P2 oraz 

nie ma możliwości gromadzenia danych o charakterze zarządczym z pozostałych systemów dziedzinowych 

(SMZ, ZSMOPL, SMKPM,. SEZOZ). Nie jest również udostępniony generator sprawozdań statycznych oraz 

nie jest realizowana walidacja sprawozdawanych danych. System nie uwzględnia nowych potrzeb i zmian 

sygnalizowanych przez interesariuszy w zakresie sposobu działania tego systemu, a zebranych przez 

Wnioskodawcę podczas analizy przy pracy nad studium wykonalności niniejszego projektu. Wariant nie jest 

rekomendowany do realizacji. 

Wariant 2 - Budowa nowego systemu z migracją wszystkich funkcji systemu SSRMZ do nowego 

rozwiązania 

Jednym z wariantów w zakresie sposobu realizacji systemu SSOZ jest budowa nowego systemu z migracją 

wszystkich funkcji systemu SSRMZ do nowego rozwiązania wraz ze stworzeniem osobnych wobec platformy 

P1 rozwiązań technicznych i systemowych. Wyodrębnienia tego wariantu można dokonać analizując 

otoczenie projektu w zakresie SSOZ, a także obecnie realizowane przez interesariuszy procesy biznesowe.  

W proponowanym rozwiązaniu nowy system SSOZ posiadałby odrębną i niezależną, nową strukturę 

obejmującą: 

• warstwę biznesową, która dostarcza odbiorcom produkty i usługi, które są realizowane w 
organizacji w ramach konkretnych procesów biznesowych. 

• warstwę aplikacji i danych, która obsługuje warstwę biznesową za pomocą dedykowanych 
funkcji (usług) aplikacyjnych, które są realizowane przez komponenty aplikacyjne, warstwa ta 
obejmuje także repozytoria danych gromadzące informacje istotne dla realizacji procesów 
biznesowych. 

• warstwę techniczną, która obejmuje potrzebne dla prawidłowego działania składniki 
infrastruktury IT, np. urządzenia sieci i oprogramowanie systemowe bądź narzędziowe. 
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Przy powyższym podejściu dla systemu SSOZ konieczne byłoby zapewnienie niezbędnych zasobów 

infrastrukturalnych. Szacuje się, że realizacja projektu w niniejszym wariancie spowoduje wzrost kosztów 

infrastruktury dla projektu w zakresie systemu SSOZ (w odniesieniu do rozwiązania zaproponowanego w 

wariancie 3) o około 60 %. 

Analogicznie, konieczne będzie zapewnienie po stronie warstwy aplikacji zapewnienie odrębnych (dla 

każdego z systemów) modułów zarządzania użytkownikami, autentykacji, autoryzacji, zarządzania 

słownikami oraz ewentualnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. Szacuje się, że takie podejście 

spowoduje wzrost kosztów (związanych z wytworzeniem oprogramowania) dla projektu w zakresie systemu 

SSOZ (w odniesieniu do rozwiązania zaproponowanego w wariancie 3) o około 80 %. 

Do potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania proponowanego wariantu zaliczyć można: 

• dostępność wszystkich funkcji w nowym jednolitym środowisku systemu SSOZ, 

• możliwość odpowiedniego skalowania/doboru infrastruktury technicznej z uwzględnieniem 
potrzeb interesariuszy,  

• potencjalnie „łatwiejsze” wytworzenie systemów po stronie przyszłego wykonawcy – 
uzgodnienia/prace w zakresie budowy nowego systemu (w tym uzgadnianie wymagań, 
realizacja testów odbiorowych) będą prowadzone z jednym interesariuszem, co eliminuje 
ryzyko potencjalnie sprzecznych oczekiwań poszczególnych interesariuszy (w przypadku 
jednego wspólnego systemu). 

Do wad proponowanego rozwiązania zaliczyć można: 

• wyższe koszty wynikające z konieczności zapewnienia odrębnych zasobów dla poszczególnych 
systemów (P1 – SSOZ), 

• niedogodności po stronie użytkowników zgłaszających zagrożenia polegające na konieczności 
korzystania z dwóch niezależnych systemów (konieczność używania dwóch niezależnych 
kont/loginów do aplikacji) – dotyczy to analizy danych w nowym systemie SSOZ oraz hurtowni 
danych platformy P1, która również będzie posiadała mechanizmy składowania, analizowania i 
udostępniania danych statystycznych spływających z różnych źródeł do systemu P1, 

Przytoczone wyżej aspekty budowy systemu SSOZ w nowym podejściu, wyraźnie wskazują, że takie 

podejście do realizacji projektu w przedmiotowym zakresie wpłynie na znaczący wzrost kosztów 

przedsięwzięcia. Dodatkowo, potencjalne korzyści zaproponowanego rozwiązania w odniesieniu do ww. 

niedogodności są na tyle znikome, że realizacja tego wariantu nie jest rekomendowana.   

Wariant 3 – Budowa zintegrowanego systemu. 

W tym wariancie budowany byłby zmodernizowany centralny system gromadzący dane na temat statystyki 

w ochronie zdrowia. W takim systemie poszczególni interesariusze będą posiadali dostęp do danych 

zgromadzonych w centralnym systemie SSOZ. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie spójna i bardziej 

dostępna informacja na temat sprawozdawczości statystycznej w ochronie zdrowia. Dane raz wprowadzone 

do systemu będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Każdy z interesariuszy SSOZ będzie miał dostęp 

do zakresu danych, do których jest uprawniony.  Dzięki takiemu podejściu cały proces sprawozdawczości 

będzie dokumentowany w jednolitym środowisku informatycznym, co zniweluje ryzyko braku dostępu do 

spójnych danych. Dlatego szczególnie istotny w procesie budowy aplikacji będzie etap analizy szczegółowej 

i projektowania systemu SSOZ, który powinien uwzględniać uzgodnienia z tymi podmiotami. W takim 

modelu budowy systemu wykorzystywana jest już zbudowana przez CSIOZ infrastruktura do przetwarzania 
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danych, procesy informacyjne oraz rejestry, które powstały w ramach platformy P1 i platformy P2. Dlatego 

inwestycje w infrastrukturę ograniczają się do zakupu nowego serwera jako centralnej jednostki 

przetwarzającej, ale nie ma konieczności budowy dodatkowych centrów przetwarzania danych. 

Zaproponowany wariant realizacji projektu w pełni pokrywa zidentyfikowane potrzeby interesariuszy 

projektu, a jednocześnie koszty jego realizacji są znacząco niższe od kosztów wynikających z realizacji 

opisanego wyżej wariantu alternatywnego. Ten wariant jest zalecany do realizacji. Niniejszy wariant został 

szczegółowo opisany w rozdziale 6.3.1. 

 

System Monitorowania Zagrożeń 

Wariant 1 - Brak realizacji systemu  

W wariancie tym pozostałby stan obecny. Wiązałoby się to z tym, że procesy rejestracji oraz obsługi 

zgłoszeń o zagrożeniach realizowane byłyby nadal bez udziału zintegrowanych systemów informatycznych. 

Wymiana danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie monitorowania zagrożeń odbywałaby 

się nadal w tradycyjnej - papierowej formie, a w konsekwencji utrudniony byłby dostęp do szybkiej i 

wiarygodnej informacji na temat aktualnego stanu o zagrożeniach, a reagowanie na informacje o 

zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia (na poziomie 

regionalnym/krajowym) nadal wymagało będzie dużych nakładów pracy po stronie podmiotów 

odpowiedzialnych za przetwarzanie tych informacji. W konsekwencji nierozwiązany pozostałby również 

problem związany z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze stosowania 

papierowej dokumentacji i jej przekazywania pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w 

procesie obsługi zgłoszeń. Wariant ten nie jest rekomendowany do realizacji. 

Wariant 2 - Realizacja dwóch niezależnych systemów informatycznych dla głównych interesariuszy – GIS 

oraz URPL 

Wyodrębnienia tego wariantu realizacji można dokonać analizując otoczenie projektu w zakresie Systemu 

Monitorowania Zagrożeń, a także obecnie realizowane przez interesariuszy procesy biznesowe. Z tej 

perspektywy wyodrębnić można dwóch głównych interesariuszy systemu – GIS (wraz z całą podległą 

strukturą – PSSE oraz WSSE) oraz URPL. 

W zakresie odpowiedzialności GIS jest obsługa/przetwarzanie następujących zgłoszeń o zagrożeniach: 

 Zgłoszenia ZLK, 

 Zgłoszenia ZLB, 

 Zgłoszenia NOP, 

 Zgłoszenia MZ-55. 

Z kolei w zakresie odpowiedzialności URPL leży obsługa/przetwarzanie następujących zagrożeń: 

 Zgłoszenia niepożądanych działań produktów leczniczych oraz produktów leczniczych 

weterynaryjnych, 

 Zgłoszenia niepożądanych działań badanych produktów leczniczych oraz niepożądanych działań 

badanych produktów leczniczych weterynaryjnych. 
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Uwzględniając opisany wyżej podział, możliwe byłoby zaproponowanie realizacji dwóch niezależnych od 

siebie systemów informatycznych – dedykowanych na potrzeby ww. interesariuszy. Proponowane 

rozwiązanie pozwoliłoby zaspokoić potrzeby ww. głównych interesariuszy. Jedynie w odniesieniu do 

zgłoszeń NOP, które zgodnie z opisanym w rozdziale 6.1.2.1 procesem biznesowym, po przetworzeniu po 

stronie GIS (PSSE) przekazywane są informacyjnie do URPL niezbędne byłoby zapewnienie 

pozasystemowego sposobu dostarczenia tego zgłoszenia do URPL. Do rozważenia w tym wypadku 

istniałyby następujące opcje – przekazywanie przez PSSE do URPL zgłoszenia NOP w dotychczasowej 

(papierowej) formie, bądź przekazywanie (poza systemem) wersji elektronicznej zgłoszenia (np. poprzez 

przesłanie drogą e-mail wygenerowanego pliku pdf). 

W proponowanym rozwiązaniu każdy z budowanych systemów posiadałby odrębną i niezależną strukturę 

obejmującą: 

 Warstwę biznesową, która dostarcza odbiorcom produkty i usługi, które są realizowane w 

organizacji w ramach konkretnych procesów biznesowych. 

 Warstwę aplikacji i danych, która obsługuje warstwę biznesową za pomocą dedykowanych funkcji 

(usług) aplikacyjnych, które są realizowane przez komponenty aplikacyjne, warstwa ta obejmuje 

także repozytoria danych gromadzące informacje istotne dla realizacji procesów biznesowych. 

 Warstwę techniczną, która obejmuje potrzebne dla prawidłowego działania składniki infrastruktury 

IT, np. urządzenia sieci i oprogramowanie systemowe bądź narzędziowe. 

Przy powyższym podejściu dla każdego z budowanych systemów konieczne byłoby zapewnienie 

niezbędnych zasobów infrastrukturalnych. Na podstawie szacowanej przez interesariuszy wolumetrii 

poszczególnych zgłoszeń, która została opisana w rozdziale 6.1.2.1 można określić, iż wolumen danych 

zbieranych po stronie GIS (około 1 mln zgłoszeń rocznie) będzie około 10-krotnie wyższy niż wolumen 

danych przetwarzanych przez URPL (niespełna 100 tys. zgłoszeń rocznie).  

Szacuje się, że realizacja projektu w wyżej opisanym wariancie spowodowałaby wzrost kosztów 

infrastruktury dla projektu w zakresie systemu SMZ (w odniesieniu do rozwiązania polegającego na 

budowie zintegrowanego, wspólnego dla wszystkich interesariuszy Systemu Monitorowania Zagrożeń 

opisanego w wariancie 3) o około 40 %. 

Analogicznie, konieczne byłoby zapewnienie po stronie warstwy aplikacji odrębnych (dla każdego z 

systemów) modułów zarządzania użytkownikami, autentykacji, autoryzacji, zarządzania słownikami oraz 

ewentualnej komunikacji z systemami zewnętrznymi.  

Szacuje się, że takie podejście spowodowałaby wzrost kosztów (związanych z wytworzeniem 

oprogramowania) dla projektu w zakresie systemu SMZ (w odniesieniu do rozwiązania polegającego na 

budowie zintegrowanego, wspólnego dla wszystkich interesariuszy Systemu Monitorowania Zagrożeń 

opisanego w wariancie 3) o około 40 %. 

Do potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania proponowanego wariantu alternatywnego zaliczyć 

można: 

 mniejszą liczbę użytkowników poszczególnych systemów, a w konsekwencji potencjalnie łatwiejsze 

zarządzanie w zakresie przydzielania/zarządzania uprawnieniami użytkowników, dodatkowo każdy 

z systemów posiadałby swojego (jednego) administratora danych – odpowiednio GIS i URPL, 
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 możliwość odpowiedniego skalowania/doboru infrastruktury technicznej dla poszczególnych 

systemów z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy, w tym opisanej wyżej wolumetrii systemów 

(analiza wolumetrii wskazuje na możliwość zastosowania dla systemu URPL zasobów o 

odpowiednio niższych parametrach (przestrzeń dyskowa, wydajność macierzy) niż w przypadku 

systemu budowanego dla GIS)  

 potencjalnie „łatwiejsze” wytworzenie systemów po stronie przyszłego wykonawcy – 

uzgodnienia/prace w zakresie budowy poszczególnych systemów (w tym uzgadnianie wymagań, 

realizacja testów odbiorowych) będą prowadzone z jednym interesariuszem, co eliminuje ryzyko 

potencjalnie sprzecznych oczekiwań poszczególnych interesariuszy (w przypadku jednego 

wspólnego systemu). 

Do wad proponowanego rozwiązania alternatywnego zaliczyć można: 

 wyższe koszty wynikające z konieczności zapewnienia odrębnych zasobów dla poszczególnych 

systemów zgodnie z przytoczonym wcześniej opisem rozwiązania, 

 niedogodności po stronie użytkowników zgłaszających zagrożenia polegające na konieczności 

korzystania z dwóch niezależnych systemów (konieczność używania dwóch niezależnych 

kont/loginów do aplikacji) – dotyczy to pracowników medycznych, którzy zgłaszają zagrożenia 

będące w gestii GIS (ZLK, ZLB, NOP, MZ-55), jak i będące w gestii URPL (zgłoszenia niepożądanego 

działania leku), 

 konieczność pozasystemowego przekazywania (pomiędzy GIS, a URPL) zgłoszeń NOP lub 

ewentualna konieczność integracji dwóch niezależnych systemów celem zapewnienia wymiany 

danych o ww. zgłoszeniach, co wpłynie na koszt wytworzenia systemu, a także spowoduje 

możliwość wystąpienia ryzyka w zakresie błędnej wymiany danych,  

 potencjalnie wyższe koszty utrzymania systemów po ich wytworzeniu ze względu na konieczność 

utrzymywania dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych, 

 każdy z budowanych systemów wymagał będzie zbudowania niezależnych mechanizmów 

udostępniania danych o zagrożeniach do systemu statystyki w ochronie zdrowia, 

 utrudniony nadzór jednostek koordynujących (w tym MZ) działania GIS i URPL w zakresie 

monitorowania zagrożeń w przypadku używania systemów rozproszonych, zastosowanie jednego 

centralnego systemu (zgodnie z wariantem podstawowym) znacząco ułatwia ten proces po stronie 

nadzorujących. 

Analizując przytoczone wyżej aspekty budowy dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych na 

potrzeby głównych interesariuszy Systemu Monitorowania Zagrożeń – GIS oraz URPL, wyraźnie widać, że 

takie podejście do realizacji projektu w przedmiotowym zakresie wpłynie na znaczący wzrost kosztów 

przedsięwzięcia. Dodatkowo, potencjalne korzyści zaproponowanego rozwiązania w odniesieniu do ww. 

niedogodności są na tyle znikome, że realizacja tego wariantu nie jest rekomendowana.  

Wariant 3 - Realizacja zintegrowanego (wspólnego dla wszystkich interesariuszy) Systemu Monitorowania 

Zagrożeń 

W tym wariancie budowany byłby centralny system gromadzący dane zbierane w ramach procesów 

biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń 

mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. W takim systemie poszczególni interesariusze odpowiedzialni za 

przetwarzanie informacji o zagrożeniach będą posiadali dostęp do danych zgromadzonych w centralnym 
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rejestrze. Proponowany wariant wyeliminuje również niedogodności po stronie użytkowników 

zgłaszających występujące w wariancie budowy dwóch niezależnych systemów (konieczność korzystania z 

dwóch kont/loginów do aplikacji) – w opisywanym wariancie użytkownicy używali będą jednego 

konta/loginu do systemu SMZ. Dane raz wprowadzone do systemu będą dostępne dla wszystkich 

uprawnionych użytkowników. Każdy z interesariuszy będzie miał dostęp do zakresu danych, do których jest 

uprawniony.  Dzięki takiemu podejściu cały proces monitorowania zagrożeń będzie dokumentowany w 

jednym narzędziu, co zniweluje ryzyko braku dostępu do spójnych danych. Proces monitorowania zagrożeń 

będzie odbywał się na bieżących danych zebranych w formatach i zakresie ustalonym na etapie 

projektowania. Dodatkowo koszty realizacji tego wariantu (ze względu na wspólną infrastrukturę systemu, 

wspólną warstwę aplikacji – w tym wspólne moduły zarządzania użytkownikami, autentykacji, autoryzacji, 

zarządzania słownikami oraz ewentualnej komunikacji z systemami zewnętrznymi) będą znacząco niższe niż 

ww. wariantu realizacji dwóch niezależnych systemów dla GIS oraz URPL. 

Głównymi ryzykami dla takiego modelu budowania systemu jest konieczność pogodzenia interesów wielu 

podmiotów i odzwierciedlenie ich w systemie. Powoduje to potencjalnie „trudniejsze” wytworzenie 

systemów po stronie przyszłego wykonawcy – uzgodnienia/prace w zakresie budowy poszczególnych 

systemów (w tym uzgadnianie wymagań, realizacja testów odbiorowych) będą prowadzone z wieloma 

interesariuszami. Dlatego szczególnie istotny w procesie budowy systemu będzie etap analizy i projektu 

technicznego, który powinien uwzględniać uzgodnienia z tymi podmiotami. Zintegrowany system 

obsługiwał będzie również większą liczbę użytkowników (w porównaniu do wariantu z dwoma systemami), 

a w konsekwencji potencjalnie trudniejsze może być zarządzanie w zakresie przydzielania/zarządzania 

uprawnieniami użytkowników. Konieczny będzie również podział kompetencji w zakresie administrowania 

danymi zbieranymi w systemie, pomiędzy dwóch głównych interesariuszy – GIS i URPL. 

Wskazany wariant jest zalecany do realizacji, gdyż w pełni pokrywa zidentyfikowane potrzeby 

interesariuszy projektu, a jednocześnie koszty jego realizacji będą znacząco niższe od kosztów wynikających 

z realizacji dwóch niezależnych systemów w zakresie monitorowania zagrożeń. Niniejszy rekomendowany 

wariant realizacji Systemu Monitorowania Zagrożeń został szczegółowo omówiony w rozdziale 6.3.2. 

 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

Wariant 1 - Brak realizacji systemu.  

W wariancie tym pozostaje stan obecny. Wiąże się to z tym, że informacja pozostaje rozproszona pomiędzy 

kilkoma instytucjami gromadzącymi niekompletne i niezintegrowane dane. W obecnym stanie instytucje 

uczestniczące w procesach w bardzo ograniczonym stanie wymieniają się informacjami w wersji 

elektronicznej. Większość informacji przekazywana jest w formie papierowej i wielokrotnie wprowadzana 

do różnych systemów wewnętrznych, co powoduje opóźnienia w dostępie do informacji oraz niską jakość 

danych ze względu na błędy w ich wprowadzaniu. Skutkuje to tym, że Ministerstwo Zdrowia 

odpowiedzialne za krajową politykę lekową, otrzymuje niespójne dane od różnych interesariuszy, których 

uzgadnianie wymaga dużego nakładu pracy, czasu i nie zapewnia odpowiedniej jakości informacji, co 

znacząco utrudnia i komplikuje planowanie efektywnej polityki w tym zakresie. Wariant nie jest 

rekomendowany do realizacji. 
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Wariant 2 - Budowa dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych w zakresie monitorowania 

obrotu produktami leczniczymi 

Niniejszy wariant zakłada budowę dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych w zakresie 

monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Wyodrębnienia tego wariantu można dokonać analizując 

otoczenie projektu w zakresie ZSMOPL, a także obecnie realizowane przez interesariuszy procesy 

biznesowe. Z tej perspektywy wyodrębnić można dwóch głównych interesariuszy systemu – GIF (wraz z całą 

podległą strukturą regionalną - WIF) oraz Ministerstwo Zdrowia. 

W zakresie odpowiedzialności GIF jest obsługa/przetwarzanie następujących zagadnień związanych z 

monitorowaniem produktów leczniczych: 

 proces monitorowania obrotu produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót hurtowy, 

 proces monitorowania obrotu produktami leczniczymi w podmiotach prowadzących obrót 

detaliczny, 

 proces monitorowania braków produktów leczniczych na rynku, 

 obsługa zgłoszenia zamiaru wywozu produktu monitorowanego poza granice RP, 

 monitorowanie rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw leków refundowanych, 

 monitorowanie stanów alarmowych wybranych produktów monitorowanych, 

W zakresie odpowiedzialności MZ jest obsługa/przetwarzanie następujących zagadnień związanych z 

monitorowaniem produktów leczniczych: 

 prowadzenie postępowań z zakresu importu docelowego, 

 prowadzenie postepowań z zakresu importu interwencyjnego. 

Uwzględniając opisany wyżej podział, możliwe jest zaproponowanie realizacji dwóch niezależnych od siebie 

systemów informatycznych – dedykowanych na potrzeby ww. interesariuszy. Proponowane rozwiązanie 

alternatywne pozwoli zaspokoić potrzeby ww. głównych interesariuszy.  

W proponowanym rozwiązaniu każdy z budowanych systemów posiadałby odrębną i niezależną strukturę 

obejmującą: 

• warstwę biznesową, która dostarcza odbiorcom produkty i usługi, które są realizowane w 
organizacji w ramach konkretnych procesów biznesowych. 

• warstwę aplikacji i danych, która obsługuje warstwę biznesową za pomocą dedykowanych 
funkcji (usług) aplikacyjnych, które są realizowane przez komponenty aplikacyjne, warstwa ta 
obejmuje także repozytoria danych gromadzące informacje istotne dla realizacji procesów 
biznesowych. 

• warstwę techniczną, która obejmuje potrzebne dla prawidłowego działania składniki 
infrastruktury IT, np. urządzenia sieci i oprogramowanie systemowe bądź narzędziowe. 

Przy powyższym podejściu dla każdego z budowanych systemów konieczne byłoby zapewnienie 

niezbędnych zasobów infrastrukturalnych. Szacuje się, że realizacja projektu w wyżej opisanym wariancie 

spowoduje wzrost kosztów infrastruktury dla projektu w zakresie systemu ZSMOPL (w odniesieniu do 

rozwiązania zaproponowanego w wariancie 3) o około 50 %. 

Analogicznie, konieczne będzie zapewnienie po stronie warstwy aplikacji odrębnych (dla każdego z 

systemów) modułów zarządzania użytkownikami, autentykacji, autoryzacji, zarządzania słownikami oraz 
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ewentualnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. Szacuje się, że takie podejście spowoduje wzrost 

kosztów (związanych z wytworzeniem oprogramowania) dla projektu w zakresie systemu ZSMOPL (w 

odniesieniu do rozwiązania zaproponowanego w wariancie 3) o około 50 %. 

Do potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania proponowanego wariantu zaliczyć można: 

• mniejszą liczbę użytkowników poszczególnych systemów, a w konsekwencji potencjalnie 
łatwiejsze zarządzanie w zakresie przydzielania/zarządzania uprawnieniami użytkowników, 
dodatkowo każdy z systemów posiadałby swojego (jednego) administratora danych – 
odpowiednio GIF lub Ministerstwo Zdrowia, 

• możliwość odpowiedniego skalowania/doboru infrastruktury technicznej dla poszczególnych 
systemów z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy, w tym opisanej wyżej wolumetrii 
systemów, 

• potencjalnie „łatwiejsze” wytworzenie systemów po stronie przyszłego wykonawcy – 
uzgodnienia/prace w zakresie budowy poszczególnych systemów (w tym uzgadnianie 
wymagań, realizacja testów odbiorowych) będą prowadzone z jednym interesariuszem, co 
eliminuje ryzyko potencjalnie sprzecznych oczekiwań poszczególnych interesariuszy (w 
przypadku jednego wspólnego systemu). 

Do wad proponowanego rozwiązania zaliczyć można: 

• wyższe koszty wynikające z konieczności zapewnienia odrębnych zasobów dla poszczególnych 
systemów zgodnie z przytoczonym wcześniej opisem rozwiązania, 

• konieczność pozasystemowego przekazywania (pomiędzy GIF a MZ) danych o monitoringu 
produktów leczniczych lub ewentualna konieczność integracji dwóch niezależnych systemów 
celem zapewnienia wymiany danych, co wpłynie na koszt wytworzenia systemu, a także 
spowoduje możliwość wystąpienia ryzyka w zakresie błędnej wymiany danych,  

• potencjalnie wyższe koszty utrzymania systemów po ich wytworzeniu ze względu na 
konieczność utrzymywania dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych, 

• każdy z budowanych systemów wymagał będzie zbudowania niezależnych mechanizmów 
udostępniania danych o zagrożeniach do systemu statystyki w ochronie zdrowia. 

Analizując przytoczone wyżej aspekty budowy dwóch niezależnych systemów teleinformatycznych na 
potrzeby głównych interesariuszy systemu ZSMOPL – GIF oraz MZ, wyraźnie widać, że takie podejście do 
realizacji projektu w przedmiotowym zakresie wpłynie na znaczący wzrost kosztów przedsięwzięcia. 
Dodatkowo, potencjalne korzyści zaproponowanego rozwiązania w odniesieniu do ww. niedogodności są 
na tyle znikome, że realizacja tego wariantu nie jest rekomendowana.  

 

Wariant 3 – Budowa zintegrowanego systemu w zakresie monitorowania obrotem produktów leczniczych 

w tym wariancie budowany byłby centralny system gromadzący dane na temat monitorowania obrotu 
produktami leczniczymi. W takim systemie poszczególni interesariusze będą posiadali dostęp do danych 
zgromadzonych w centralnym systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie spójna informacja na temat 
obrotu produktami leczniczymi. Dane raz wprowadzone do systemu będą dostępne dla wszystkich 
użytkowników. Każdy z interesariuszy będzie miał dostęp do zakresu danych, do których jest uprawniony.  
Dzięki takiemu podejściu cały proces monitorowania obrotu będzie dokumentowany w jednolitym 
środowisku informatycznym, co zniweluje ryzyko braku dostępu do spójnych danych. Proces 
monitorowania będzie odbywał się na bieżących danych zebranych w formatach i zakresie ustalonym na 
etapie analizy i projektowania systemu.  
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Głównymi ryzykami dla takiego modelu budowania systemu jest konieczność pogodzenia interesów i 
oczekiwań wielu podmiotów i odzwierciedlenie ich w systemie. Dlatego szczególnie istotny w procesie 
budowy aplikacji będzie etap analizy szczegółowej i projektu systemu ZSMOPL, który powinien uwzględniać 
uzgodnienia z tymi podmiotami. Kolejnym aspektem, który należy ująć w procesie budowy systemu jest 
brak możliwość objęcia wszytkich procesów w organizacjach, dlatego na etapie projektowania systemu 
należy zapewnić możliwość automatycznej wymiany danych z interesariuszami w standardzie architektury 
zorientowanej na usługi. W takim modelu budowy systemu wykorzystywana jest już zbudowana przez 
CSIOZ infrastruktura do przetwarzania danych, procesy informacyjne oraz rejestry, które powstały w 
ramach platformy P1 i platformy P2. Dlatego inwestycje w infrastrukturę ograniczają się do zakupu nowych 
serwerów oraz przestrzeni niezbędnych do gromadzenia dużych ilości danych o obrocie produktami 
leczniczymi, ale nie ma konieczności budowy dodatkowych centrów przetwarzania danych. W takim 
modelu budowy systemu łatwiejsze jest również wprowadzanie zmian, gdyż zmiana jakiegoś procesu 
wymaga modyfikacji na poziomie jednego systemu. Zaproponowany wariant realizacji projektu w pełni 
pokrywa zidentyfikowane potrzeby interesariuszy projektu, a jednocześnie koszty jego realizacji są znacząco 
niższe od kosztów wynikających z realizacji opisanego wyżej wariantu alternatywnego, dlatego niniejszy 
wariant rekomendowany jest do realizacji. Wariant ten został szczegółowo omówiony w rozdziale w 
rozdziale 6.3.3 

 

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

Wariant 1 - Brak realizacji systemu 

W wariancie tym pozostaje stan obecny. Wiąże się to z tym, że informacja pozostaje rozproszona pomiędzy 

wieloma niezintegrowanymi systemami informatycznymi. W obecnym stanie instytucje uczestniczące w 

procesach w bardzo ograniczonym stanie wymieniają się informacjami w wersji elektronicznej. Większość 

informacji przekazywana jest w formie papierowej i wielokrotnie wprowadzana do różnych systemów, co 

powoduje opóźnienia w dostępie do informacji oraz niską jakość danych ze względu na błędy we 

wprowadzaniu. Skutkuje to tym, że Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialne za organizację procesu 

kształcenia personelu medycznego otrzymuje niespójne dane od różnych interesariuszy, których 

uzgadnianie wymaga dużego nakładu pracy i nie zapewnia odpowiedniej jakości informacji. W obecnym 

stanie nie ma informacji na temat zawansowania procesu odbywania specjalizacji przez personel medyczny 

co utrudnia planowanie.  Wariant nie jest rekomendowany do realizacji  

 

Wariant 2 - Rozwój systemów poszczególnych interesariuszy 

Przy wyborze takiego wariantu realizacji projektu konieczne jest poniesienie nakładów na rozbudowę 

systemów i infrastruktury technicznej u każdego z interesariuszy systemu. W takim wariancie u każdego z 

interesariuszy należy skupić odpowiednią infrastrukturę sprzętową, która będzie mogła realizować zadania, 

czyli:  

 Serwery  

 Macierze dyskowe  

 Infrastrukturę sieciową  

 Licencje na bazy danych  

 Licencje na systemy operacyjne  
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Aby uzyskać odpowiednie bezpieczeństwo i dostępność systemów informatycznych każdy z interesariuszy 

systemu powinien zbudować redundantną infrastrukturę. Każdy z interesariuszy powinien zatem wynająć 

przestrzeń w data center jako centrum zapasowe.  

Przyjmując średni koszt budowy tego typu infrastruktury na 1 mln złotych dla każdego interesariuszy sama 

budowa odpowiedniej infrastruktury dla interesariuszy głównych (MZ, CMKP, CEM, 16 ośrodków 

wojewódzkich, CKPPiP,) powoduje co najmniej kilkukrotny wzrost nakładów na infrastrukturę techniczną. 

Niezależny rozwój systemów rodzi również ryzyko braku spójności informacyjnej i duży nakład pracy na 

integrację wymiany informacji pomiędzy systemami, co również zwiększy koszty realizacji projektu. 

Ponadto w takim modelu rozwoju oprogramowania wymagane w znaczący sposób rośnie ryzyko braku 

synchronizacji rozwoju systemów. Oznacza to że zmiana w jednym systemie może powodować konieczność 

modyfikacji innego. Ponieważ systemy w tym wariancie są rozwijane niezależnie przez interesariuszy może 

to w znaczący sposób utrudniać skuteczne wprowadzanie zmian, W kontekście zmian należy również 

zauważyć, że jedna zmiana w prawie generuje konieczność dostosowania wielu systemów a nie jednego co 

również zwiększa koszty wprowadzenia zmiany. Z powyższych powodów wariant ten również nie jest 

rekomendowany. 

Wariant 3 - Budowa zintegrowanego Systemu 

W tym wariancie budowany byłby centralny system gromadzący dane na temat przebiegu procesy 

kształcenia podyplomowego. W takim systemie poszczególni interesariusze będą posiadali dostęp do 

danych zgromadzonych w centralnym rejestrze. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie spójna informacja 

na temat procesy kształcenia. Dane raz wprowadzone do systemu będą dostępne dla wszystkich 

użytkowników. Każdy z interesariuszy będzie miał dostęp do zakresu danych, do których jest uprawniony.  

Dzięki takiemu podejściu cały proces kształcenia będzie dokumentowany w jednym narzędziu, co zniweluje 

ryzyko braku dostępu do spójnych danych. Proces monitorowania będzie odbywał się na bieżących danych 

zebranych w formatach i zakresie ustalonym na etapie projektowania.  

Głównymi ryzykami dla takiego modelu budowania systemu jest konieczność pogodzenia interesów wielu 

podmiotów i odzwierciedlenie je w systemie. Dlatego szczególnie istotny w procesie budowy aplikacji 

będzie etap analizy i projektu technicznego, który powinien uwzględniać uzgodnienia z tymi podmiotami. 

Kolejnym aspektem, który należy ująć w procesie budowy systemu jest brak możliwość objęcia wszystkich 

procesów w organizacjach, dlatego na etapie projektowania systemu należy zapewnić możliwość 

automatycznej wymiany danych z interesariuszami w standardzie SOA.  

W takim modelu budowy systemu wykorzystywana jest już zabudowana przez CSIOZ infrastruktura do 

przetwarzania danych. Dlatego inwestycje w infrastrukturę ograniczają się do zakupu nowych serwerów, 

ale nie ma konieczności budowy centrów przetwarzania danych. W takim modelu budowy systemu 

łatwiejsze jest również wprowadzanie zmian w aplikacji gdyż zmiana jakiegoś procesu wymaga modyfikacji 

jednego systemu, nie ma potrzeby prowadzenia testów integracyjnych z innymi systemami.  

Ten wariant jest zalecany do realizacji.  

 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia  

Wariant 1 - Brak realizacji systemu  
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W wariancie tym pozostaje stan obecny. Wiąże się to z tym, że w systemie ochrony zdrowia brak jest 

powszechnego rejestru zasobów ochrony zdrowia w szczególności wyrobów medycznych o szczególnym 

znaczeniu dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W obecnym stanie instytucje uczestniczące w 

procesach decyzyjnych dotyczących np. zabezpieczenia świadczeń czy też zakupu sprzętu medycznego nie 

posiadają informacji lub posiadają ją w bardzo ograniczonym zakresie. Ponieważ brak tych danych w 

znaczący sposób utrudnia podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych danych wariant ten nie jest 

rekomendowany.  

Wariant 2 - Rozbudowa rejestru sprzętu medycznego w NFZ 

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi w ramach umów na świadczenia zdrowotne własny, fragmentaryczny 

rejestr sprzętu medycznego. Podstawową wadą tego rozwiązania jest ograniczenie podmiotów, które 

przekazują dane do rejestru. Obowiązek przekazywania danych do płatnika dotyczy tylko podmiotów, które 

posiadają umowę i tylko w okresie ich obowiązywania. Zatem trudno w oparciu o ten system zbudować 

rejestr powszechny. Ponadto NFZ jest „graczem” na rynku świadczeń zdrowotnych i podmiotu konkurujące 

mogą mieć uzasadnione obawy w przekazywaniu danych do płatnika (np. firmy ubezpieczeniowe będące 

organem założycielskim podmiotów). Model takiego gromadzenia danych może również bardzo szybko 

utracić spójność w przypadku podziału płatnika lub wprowadzenia konkurencyjnych ubezpieczeń 

zdrowotnych. W takiej sytuacji zamiast jednego rejestru może się okazać, że będzie ich 16 i każdy rozwijany 

niezależnie 

Model ten nie jest rekomendowany do realizacji. 

Wariant 3 - Budowa centralnego rejestru zasobów 

W modelu tym powstanie jeden spójny rejestr zasobów ochrony zdrowia. Administratorem danych 

zgromadzonych w rejestrze będzie ministerstwo zdrowia, które jako centralna jednostka administracji 

publicznej gwarantuje, że rejestr będzie powszechny i względnie stały (niezależny) od zmian w organizacji 

rynku ochrony zdrowia. Również MZ jako jednostka współpracująca z instytucjami finansującymi środki UE 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego jest w stanie zapewnić właściwą współprace przy tworzeniu i 

udostępnianiu danych w rejestrze.     

Jednolite, spójne informacyjnie rozwiązania pozwoli na budowę zintegrowanego rejestru oraz łatwe 

wprowadzanie zmian w zakresie gromadzonych informacji.  Wariant jest rekomendowany do realizacji.  

 

6.3 Opis stanu przyszłego - opis techniczny projektu 

 

6.3.1 System Statystyki w Ochronie Zdrowia 

6.3.1.1 Warstwa biznesowa 

W tabeli poniżej zaprezentowano opis procesów wskazanych przez Interesariuszy, jako wchodzących w 

skład statystyki w ochronie zdrowia. Planowany przebieg procesów zaprezentowano ramowo w oparciu o 

projektowany stan prawny oraz informacje pozyskane przez Beneficjenta podczas analizy wymagań 

dotyczących możliwości nowego systemu. 
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Lp. Nazwa procesu Przebieg procesu 

1 
Przygotowanie nowego 

okresu sprawozdawczego 

Uczestnicy procesu: Prezes RM, GUS, MZ/CSIOZ 

Przebieg: Publikacja PBSSP przez Prezesa RM oraz opracowanie 

formularzy statystycznych rozpoczyna proces przygotowania nowego 

okresu sprawozdawczego; na podstawie opublikowanych wzorów 

formularzy CSIOZ przygotowuje system informatyczny (publikuje w 

nim obowiązujące formularze) do obsługi sprawozdań statystycznych 

oraz określa obowiązki sprawozdawcze (przypisuje formularze) dla 

poszczególnych rodzajów jednostek sprawozdających. 

2 
Składanie sprawozdań 

statystycznych 

Uczestnicy procesu: jednostki sprawozdające, administracja 

wojewódzka (UW) 

Przebieg procesu: jednostki sprawozdające wypełniają przypisane do 

nich formularze; formularze wypełnione przez jednostki 

sprawozdające są weryfikowane przez przedstawicieli administracji 

wojewódzkiej; w przypadku zauważonych błędów kierują do korekty; 

sprawozdanie poprawne otrzymuje status umożliwiające dalsze 

przetwarzanie danych. 

3 

Wstępna weryfikacja 

zagregowanych danych 

sprawozdawczych 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Administrator CSIOZ podejmuje decyzję o tzw. pierwszym 

zamknięciu okresu sprawozdawczego. Zgromadzone dane 

sprawozdawcze są porównywane z analogicznymi danymi 

poprzedniego okresu sprawozdawczego; realizowane analizy 

porównawcze mają na celu wykrycie ewentualnych różnic w 

wielkościach z danych sprawozdawczych bieżącego okresu 

sprawozdawczego w stosunku do okresu poprzedniego. 

4 
Zamknięcie okresu 

sprawozdawczego 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Po wykonaniu analiz porównawczych oceniających jakość 

danych administrator CSIOZ podejmuje decyzję o zamknięciu okresu 

sprawozdawczego i przekazaniu danych ze sprawozdań do hurtowni 

danych P1.  

5 
Przygotowanie raportów i 

analiz 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Po zasileniu hurtowni danych analityk/statystyk CSIOZ 

wykonuje raporty i analizy zgodne z PBSSP oraz potrzebami MZ i GUS. 

6 Sprawozdania 

jednorazowe 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Przebieg: Pracownik CSIOZ definiuje sprawozdania ad-hoc, definiuje 

grupę odbiorców i okres sprawozdawczy. Podmioty, na które 

nałożono obowiązek sprawozdawczy wypełniają sprawozdania i 
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przesyłają je do CSIOZ lub poziomu pośredniego np. województwo. 

Sprawozdania są weryfikowane i mogą być skierowane do poprawy. 

Ostatecznie trafiają na poziom kraju (CSIOZ) i mogą być poddane 

analizie w ramach narzędzi HD-ASR lub eksportowane do 

zewnętrznych narzędzi analitycznych. 

7 
Pobranie danych z innych 

systemów dziedzinowych 

Uczestnicy procesu: CSIOZ, URLP, MZ 

W ramach procesu pobierane są do systemu (hurtowni danych) dane z 

Systemu Monitorowania Zagrożeń, Systemu Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych, Systemu Ewidencji Zasobów 

Ochrony Zdrowia, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotów 

Produktami Leczniczymi. 

8 

Pobieranie danych 

rejestrowych i 

słownikowych 

Uczestnicy procesu: CSIOZ 

Proces pobierający dane z rejestru RPWDL oraz dane słownikowe 

niezbędne dla poprawnego działania systemu – słowniki podziału 

administracyjnego TERYT. 

Tabela 36 – Procesy biznesowe w systemie statystyki w ochronie zdrowia 

 

Powiązanie interesariuszy i głównych procesów systemu SSOZ, przedstawić można za pomocą 

następującego rysunku: 
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Rysunek 11 - Powiązanie interesariuszy i głównych procesów systemu SSOZ 

 

 

6.3.1.2 Warstwa aplikacji i danych 

Architektura logiczna  Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) planowana jest jako: 

 analysis Business Process View

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

P1

Jednostka 

sprawozdająca
Wojewoda

CSIOZ

Udostępniane

analizy i raporty

«flow» Dane ze

sprawozdań

statystycznych

«flow»

Raporty i analizy

«flow»

Złożone sprawozdania statystyczne

«flow»

«Message» Sprawozdanie statystyczne

«flow»

Dane do wstęnego wypełninia formularzy

«flow»
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Rysunek 12 - Architektura logiczna SSOZ 

Założenia: 

 Współpraca z systemami interesariuszy w celu przesyłania sprawozdań statystycznych w postaci 

komunikatów. 

 Współpraca z P1 podsystemem ASR, dostarczanie danych dla zasilania hurtowni danymi zebranymi 

w ramach sprawozdań statystyki.  

 Współpraca z RPWDL w celu pozyskania danych o jednostkach sprawozdawczych do poziomu 

komórki organizacyjnej oraz o zasobach łóżkowych 

 business Architektura SI v 2.mod.CSIOZ

Platforma P1

SSOZ - System Statystyki Ochrony Zdrowia

SSRMZ

Pracownik jednostki

sprawozdającej
Pracownik urzędu

wojewódzkiego

Przyjmowanie

sprawozdań

statystycznych

Sprawozdanie

statystyczne

Zbiór sprawozdań

statystycznych

SSOZ - BI

Weryfikacja

sprawozdania

Wynik weryfikacji

RPWDL

Pobieranie danych

rejestrowych i

słownikowych

Przetwarzanie danych

statystycznych systemu

dziedzinowego

System dziedzinowy ...

Zbiory danych

statystycznych

Wyniki analizy

Analityk

Udostępnianie danych

statystycznych systemu

dziedzinowego

Dane statystyczne systemu

dziedzinowego

Dane RPWDL

Dane rejestrowe, słownikowe i

obowiązki sprawozdawcze

P1 - Szyna Usług

P1 - HD-ASR

Zbiory danych

analityczncyh P1 Analizy i

raportowanie
Wyniki analizy
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 Współpraca z SIO (System Informacji Oświatowej) dla pozyskiwania danych o placówkach 

szkolnych. Współpraca z CEIDG dla pozyskiwania danych o higienistkach, placówkach 

diagnostycznych. 

 

6.3.2 System Monitorowania Zagrożeń 

6.3.2.1 Warstwa biznesowa 

Aktualny przebieg procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zagrożeniach, w podziale 

na typy zgłoszeń o zagrożeniach został opisany w rozdziale 6.1.2.1. W wyniku realizacji produktu projektu, 

jakim będzie System Monitorowania Zagrożeń, opisane w ww. rozdziale procesy zostaną zoptymalizowane, 

a ich docelowy przebieg ujęto w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa procesu Docelowy przebieg procesu 

1. Obsługa zgłoszeń ZLK 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, PSK, WOMP 

1. Identyfikacja przez lekarza/felczera podejrzenia lub 
rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z 
powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

2. Zarejestrowanie/wprowadzenie danych zgłoszenia ZLK do 
systemu Monitowania Zagrożeń. Dane będą mogły być 
wprowadzane do systemu przy pomocy interfejsu 
graficznego, jak również z wykorzystaniem innych aplikacji 
(systemów gabinetowych) za pomocą udostępnionych przez 
SMZ usług. Zgłoszenie przypisywane będzie automatycznie 
do odpowiedniej grupy użytkowników (PSSE). 

3. Depersonalizacja danych zgłoszenia.  
4. Automatyczne udostępnianie danych zgłoszenia do różnych 

grup użytkowników (WSSE, jednostki specjalistyczne, PSK) 
Zgłoszenia ZLK pochodzące z PWDL, dla których organem 

założycielskim jest Minister Obrony Narodowej lub Minister 

Spraw Wewnętrznych są również udostępniane Inspektorom 

sanitarnym PIS MSW oraz komendantom WOMP. 

2. Obsługa zgłoszeń ZLB 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, WOMP 

1. Identyfikacja przez Kierownika laboratorium dodatniego 
wyniku badania w kierunku biologicznych czynników 
chorobotwórczych. 

2. Zarejestrowanie/wprowadzenie danych zgłoszenia ZLB 
(zgodnie z obowiązującymi wzorami druków ZLB) do 
systemu Monitowania Zagrożeń. Dane będą mogły być 
wprowadzane do systemu przy pomocy interfejsu 
graficznego, jak również z wykorzystaniem innych aplikacji 
(systemów gabinetowych) za pomocą udostępnionych przez 
SMZ usług. Zgłoszenie przypisywane będzie automatycznie 
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do odpowiedniej grupy użytkowników (PSSE).  
Kolejne kroki przebiegu procesu są analogiczne jak przy 

zgłoszeniach ZLK. 

3. Obsługa zgłoszeń NOP 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS, URPL, WOMP 

1. Identyfikacja przez lekarza/felczera podejrzenia lub 
wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego. 

2. Zarejestrowanie/wprowadzenie danych zgłoszenia NOP do 
Systemu Monitowania Zagrożeń. Dane będą mogły być 
wprowadzane do systemu przy pomocy interfejsu 
graficznego, jak również z wykorzystaniem innych aplikacji 
(systemów gabinetowych) za pomocą udostępnionych przez 
SMZ usług. Zgłoszenie przypisywane będzie automatycznie 
do odpowiedniej grupy użytkowników (PSSE). 

3. Wypełnienie/uzupełnienie przez PSSE w systemie SMZ 
drugiej części zgłoszenia NOP oraz depersonalizacja danych 
zgłoszenia. 

4. Automatyczne udostępnienie zgłoszenia do różnych grup 
użytkowników (WSSE, URPL oraz NIZP–PZH). 

5. Analiza merytoryczna zgłoszenia (realizowana poza 
systemem SMZ) po stronie URPL (ocena związku pomiędzy 
powikłaniami, a stosowanym szczepieniem). W zależności 
od wyniku analizy: 

a. Zgłoszenia ciężkie – przekazanie do EMA w ciągu 15 
dni 

b. Pozostałe zgłoszenia – przekazanie do EMA w ciągu 
90 dni. Przekazanie wersji elektronicznej zgłoszenia 
do EMA będzie wspierane przez SMZ. Udostępniane 
dane zgłoszenia będą zgodne formatem 
zdefiniowanym przez system EMA. 

6. Analiza danych oraz ich eksport, generowanie raportów. 

4. Obsługa zgłoszeń MZ-55 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, GIS (PSSE, WSSE), 

KJS 

1. Zarejestrowanie/wprowadzenie danych zgłoszenia MZ-55 
do systemu Monitowania Zagrożeń. Dane będą mogły być 
wprowadzane do systemu przy pomocy interfejsu 
graficznego, jak również z wykorzystaniem innych aplikacji 
(systemów gabinetowych) za pomocą udostępnionych przez 
SMZ usług. Zgłoszenie przypisywane będzie automatycznie 
do odpowiedniej grupy użytkowników (PSSE). W przypadku, 
gdy zgłoszenie zostanie przekazane w formie papierowej do 
PSSE, na poziomie PSSE nastąpi wprowadzenia takiego 
zgłoszenia do SMZ. 

2. Na poziomie PSSE dane ze zgłoszeń MZ-55 (z wszystkich 
placówek podstawowej opieki zdrowotnej) podlegają 
agregacji w podziale na powiat.  

3. Do danych zagregowanych pracownik PSSE (na poziomie 
warstwy raportowej danych zagregowanych) dodaje 
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dodatkowe informacje uzupełniające. 
4. Analiza zagregowanych danych oraz ich eksport, 

generowanie raportów.   

5. Obsługa zgłoszeń niepożądanych 

działań produktów leczniczych 

oraz produktów leczniczych 

weterynaryjnych 

 

Uczestnicy procesu: pracownicy medyczni, pacjenci lub ich 

przedstawiciele ustawowi, właściciele zwierząt, URPL 

1. Identyfikacja przez pracownika medycznego, a także 
pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów faktycznych objawów niepożądanego działania 
leków lub identyfikacja przez osoby wykonujące zawód 
medyczny, przedstawiciela medycznego oraz właściciela 
zwierzęcia niepożądanego działania produktów leczniczych 
weterynaryjnych. 

2. Zarejestrowanie/wprowadzenie danych zgłoszenia 
niepożądanego działania produktu leczniczego lub produktu 
leczniczego weterynaryjnego do Systemu Monitowania 
Zagrożeń. Zgłoszenie przypisywane będzie do odpowiedniej 
grupy użytkowników (URPL). 

3. Analiza merytoryczna zgłoszenia (realizowana poza 
systemem SMZ) po stronie URPL (ocena związku 
przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją). W 
zależności od wyniku analizy: 

a. Zgłoszenia ciężkie (w tym ciężkie weterynaryjne) – 
przekazanie do EMA w ciągu 15 dni 

b. Pozostałe zgłoszenia – przekazanie do EMA w ciągu 
90 dni (nie dotyczy powikłań nieciężkich 
wynikających ze stosowania leków 
weterynaryjnych). Przekazanie wersji elektronicznej 
zgłoszenia do EMA będzie wspierane przez SMZ. 
Udostępniane dane zgłoszenia będą zgodne 
formatem zdefiniowanym przez system EMA. 

4. Analiza zagregowanych danych oraz ich eksport, 
generowanie raportów. Generowanie podziękowania do 
osoby zgłaszającej niepożądane działanie leku. 

6. Obsługa zgłoszeń niepożądanych 

działań badanych produktów 

leczniczych oraz niepożądanych 

działań badanych produktów 

leczniczych weterynaryjnych 

 

Uczestnicy procesu: firmy zajmujące się prowadzeniem badań 

klinicznych, EMA, URPL 

1. Identyfikacja przez firmę zajmująca się przeprowadzaniem 
badań klinicznych niepożądanego działania badanego 
produktu leczniczego lub produktu leczniczego 
weterynaryjnego. 

2. Przekazanie zgłoszenia do Europejskiej Agencji Leków 
(EMA). 

3. Zarejestrowanie danych zgłoszenia z EMA (w formie pliku 
xml) w Systemie Monitorowania Zagrożeń. 

Tabela 37 –Procesy biznesowe wspierane przez System Monitorowania Zagrożeń 

Analizując wyżej ujęte procesy biznesowe, ich główne kroki (realizowane dla poszczególnych typów 

zgłoszeń) można zagregować w sposób zaprezentowany na poniższym diagramie: 
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Rysunek 13 - Główne kroki biznesowe w zakresie obsługi zagrożeń wspierane przez SMZ 

Aktualny przebieg procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zagrożeniach, w podziale 

na typy zgłoszeń o zagrożeniach został opisany w rozdziale 6.1.2.1. W wyniku realizacji produktu projektu, 

jakim będzie System Monitorowania Zagrożeń, opisane w ww. rozdziale procesy zostaną zoptymalizowane. 

Poniższy diagram prezentuje głównych aktorów systemu, których podzielono na dwie zasadnicze grupy - z 

perspektywy ról biznesowych, jakie poszczególni użytkownicy będą odgrywać w aplikacji. Role te 

reprezentują użytkowników realizujących wskazane wyżej główne kroki biznesowe w procesach zgłaszania 

oraz dalszej obsługi poszczególnych typów zgłoszeń o zagrożeniach i obejmują: 

 podmioty zgłaszające zagrożenia, 

 podmioty obsługujące (przetwarzające informacje zawarte na zgłoszeniach o zagrożeniach) 

 

 

Rysunek 14 - Aktorzy systemu SMZ 

Należy zaznaczyć, że lista aktorów (zarówno po stronie zgłaszających jak i przetwarzających) nie jest 

zamknięta, a po wdrożeniu projektu w ramach modułu zarządzania użytkownikami możliwe będzie 

przydzielenie uprawnień również innym podmiotom, nieujętym na powyższym rysunku). 

Główne obiekty biznesowe w budowanym systemie będą stanowiły zgłoszenia o zagrożeniach oraz 

zdarzenia rejestrowane w module RSWO.  

Poniżej opisano, główne obszary (z perspektywy ww. głównych kroków biznesowych), w których budowany 

system będzie wspierał użytkowników, poprzez zapewnienie odpowiednich usług optymalizujących procesy 

act podstawowy proces

Rejestracja 

zgłoszenia
Przetworzenie 

danych zgłoszenia

Eksport danych

 uc aktorzy

Zglaszajacy Przetwarzajacy

Pracownik medyczny

Pracownik laboratiorium

Pacjent / Opiekun

Pracownik PSSE Pracownik WSSE
Pracownik GIS

Pracownik URPL
KJSPracownik PSK Pacownik WOMP

Właściciel zwierzęcia
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związane z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na 

zdrowie i życie ludzi. 

Rejestracja zgłoszenia      

System będzie wspierał proces wprowadzania danych zgłoszenia. Rejestrowane będą zgłoszenia 

następujących typów: 

 zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne  

 dodatnich wyników badań laboratoryjnych  

 niepożądanych odczynów poszczepiennych  

 MZ-55 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę 

 Niepożądanych działań produktów leczniczych 

 Niepożądanych działań badanych produktów leczniczych 

 Niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych 

 Niepożądanych działań badanych produktów leczniczych weterynaryjnych 

Dzięki realizacji produktu, jakim będzie System Monitorowania Zagrożeń zoptymalizowany zostanie proces 

zgłaszania/rejestracji zagrożenia. 

Dane będą wprowadzane do systemu przy pomocy interfejsu graficznego (komponent SMZ-GUI opisany w 

kolejnym rozdziale), jak również z wykorzystaniem innych aplikacji (np. systemy gabinetowe 

usługodawców) za pomocą udostępnionych przez SMZ usług (w takim przypadku wprowadzane dane będą 

musiały być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego). 

Wprowadzane w ramach zgłoszenia dane będą podlegały walidacji w oparciu o zdefiniowane reguły 

walidacji oraz w oparciu o rejestry systemu P1.  

Po zarejestrowaniu danego zgłoszenia system będzie umożliwiał automatyczne wysłanie przy pomocy sms 

i/lub e-mail powiadomień o nowym zgłoszeniu do użytkowników (przetwarzających), do których zostało 

przypisane zgłoszenie. Przypisanie poszczególnych użytkowników do danego zgłoszenia będzie zależało od 

typu zgłoszenia oraz np. typu choroby zakaźnej, a także danych terytorialnych (zależnie od miejsca 

rejestracji zgłoszenia). 

Ponieważ część następujących po sobie zgłoszeń o zagrożeniach z perspektywy biznesowej (np. ze względu 

na danego pacjenta, bądź rodzaj zakażenia) może być ze sobą ściśle powiązane, dlatego system zapewni 

wsparcie w zakresie możliwości dołączenia do zgłoszenia pierwotnego nowego (powiązanego) zgłoszenia.  

Przetwarzanie zgłoszenia   

Z poziomu użytkowników przetwarzających dane zgłoszenia system zapewni m.in. wsparcie w zakresie 

efektywnego wyszukiwania zgłoszeń po zadanych kryteriach. Pozwoli również na przetwarzanie danych 

zgłoszeń, które zostały zarejestrowane. Pod pojęciem przetwarzania należy rozumieć m.in. możliwość 

uzupełnienia danych zgłoszenia, przeglądu danych zgłoszenia, przekazania danego zgłoszenia do innego 

użytkownika bądź grupy użytkowników. Funkcjonalności te będą dostępne w zależności od typu danego 

zgłoszenia, a także przydzielonych uprawnień dla danego użytkownika systemu. 
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Jednym z przykładów wykorzystania przedmiotowej funkcjonalności może być udostępnianie dla PSK 

informacji o zarejestrowanych w systemie zgłoszeniach (ZLK, ZLB), w trybie przeglądu danych. W oparciu o 

ww. informacje (głównie o zakażeniach występujących u potencjalnych dawców krwi) PSK będą mogły 

dokonywać weryfikacji i kwalifikowania danej osoby, jako potencjalnego dawcy krwi). 

Eksport danych      

Użytkownicy przetwarzający będą mieli również możliwość eksportu danych zgłoszenia do formatu PDF 

oraz xml. Możliwy będzie również eksport danych o zgłoszeniach do następujących formatów: CSV, PDF, 

xml, xlsx. Na potrzeby zapewnienia dostępu do wygenerowanych raportów, w tym informacji statystycznych 

system będzie również udostępniał dane statystyczne (o zarejestrowanych zagrożeniach) do systemu 

dziedzinowego System Statystyki w Ochronie Zdrowia.  

Na potrzeby URPL, możliwe będzie również udostępnianie danych do systemów zewnętrznych – do EMA 

Udostępniane dane będą zgodne formatem zdefiniowanym przez system EMA. System będzie wspierał 

również możliwość generowania zdefiniowanych typów dokumentów (np. podziękowań dla lekarza) w 

oparciu o dane z systemu. 

Celem zapewnienia możliwości optymalizacji opisanych wyżej procesów biznesowych (z wykorzystaniem 

produktu, jakim będzie System Monitorowania Zagrożeń) niezbędne będzie również zapewnienie 

możliwości odpowiedniej administracji dla budowanego systemu. W tym zakresie przewiduje się m.in. 

administrowanie/zarządzanie użytkownikami systemu, w ramach którego, zapewniona będzie możliwość 

zarządzania grupami użytkowników, rolami użytkowników w systemie, a także przypisywania im 

poszczególnych uprawnień. Zapewnione zostanie również administrowanie słownikami systemu – w tym 

m.in. stosowne klasyfikacje i słowniki (np. ICD-10, TERYT), zapewniające jednolitość i spójność systemu z 

innymi systemami stanowiącymi części systemu informacji w ochronie zdrowia. Możliwe będzie również 

zasilenie słownika poprzez import jego elementów z pliku zewnętrznego. Z poziomu administracji systemu 

konfigurowane będzie również automatyczne przypisanie grup użytkowników do danego zgłoszenia, a także 

ich dostęp do danych zawartych na danym zgłoszeniu. 

Dodatkowo w ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń zbudowany zostanie moduł RSWO, którego 

głównym celem będzie umożliwienie rejestrowania zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie obywateli i 

przekazanie tych informacji do innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne ludzi. 

Czynnikiem inicjującym proces rejestracji nowego zdarzenia w RSWO będzie zidentyfikowanie przez 

którykolwiek z podmiotów zaangażowanych w proces, sytuacji, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo 

i zdrowie ludzi. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać obowiązującą w Polsce procedurę wycofywania 

szczepionek w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprzydatności danej szczepionki do użycia. Innym 

przykładem może być wystąpienie epidemii choroby zakaźnej w danej części kraju. Lista przypadków, jakie 

mogą być objęte rejestracją w RSWO nie jest zamknięta i wynika tylko i wyłącznie z aktualnych potrzeb 

interesariuszy, ponieważ to oni na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych procedur 

będą kwalifikowali dane zdarzenia, jako wymagające rejestracji w RSWO.  

Dane zgłoszenie po zarejestrowaniu w RSWO będzie przypisywane do określonych grup użytkowników, 

którzy po swojej stronie będą analizowali informacje zawarte w zgłoszeniach, będę mogli umieszczać w 

systemie dodatkowe uzupełnienia danego zgłoszenia oraz podejmować odpowiednie działania (poza 

systemem) celem zapobiegania skutkom występujących zdarzeń. 
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6.3.2.2 Warstwa aplikacji i danych 

Na poniższym rysunku zaprezentowano proponowane rozwiązanie w zakresie architektury systemu SMZ. 

Dla zapewnienia przejrzystości, rysunek nie prezentuje wszystkich powiązań pomiędzy komponentami SMZ. 

Powiązania te są omówione w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Architektura SMZ musi zapewniać możliwość: 

- wyłączenia systemu SMZ, 

- rozbudowy systemu SMZ o nowe funkcjonalności bez konieczności wprowadzania zmian do Systemu P1. 

Przy opracowaniu przedstawionej poniżej architektury przyjęto, iż System SMZ będzie korzystać z 

wybranych usług P1 poprzez zewnętrzną szynę usług P1 oraz będzie udostępniać dane do hurtowni danych 

P1. 
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Rysunek 15 - Architektura SMZ 

Na diagramie kolorem szarym oznaczono istniejące podsystemy i usługi. 

 

Elementy (komponenty) architektury SMZ 
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SMZ-Szyna Usług

System P1

Usługi

Hurtownia Danych

Zgłaszający
Przetwarzający

Zdarzenia RSWO

Zgłaszanie

zagrożeń

Przetwarzanie

zagrożeń

Obsługa RSWO
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SMZ-GUI 

Komponent realizujący graficzny interfejs użytkownika – aplikacja webowa. Udostępnia funkcjonalności 

wymagane przez różne grupy użytkowników SMZ. 

 

Usługi SMZ-GUI wykorzystują do realizacji funkcjonalności logikę biznesową implementowaną przez 

komponent SMZ-Zaplecze. 

 

SMZ-Zaplecze 

Komponent realizujący logikę biznesową SMZ i obsługujący zbiory danych SMZ. 

 

SMZ-Szyna Usług 

Komponent pośredniczący w komunikacji z systemami zewnętrznymi, udostępniający usługi SMZ systemom 

zewnętrznym. 

 

Zbiory danych SMZ 

 

Zgłoszenia zagrożeń 

Podstawowy zbiór danych biznesowych: dokumenty zgłoszeń i pozyskane z dokumentów dane dotyczące 

zgłoszeń zagrożeń.  

Zdarzenia RSWO 

Zgłoszenia przetwarzane w ramach Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania.  

Integracja z P1 i innymi systemami 

 

Integracja z P1 

System SMZ będzie korzystać z wybranych usług P1. Są to przede wszystkim usługi udostępniania rejestrów 

oraz możliwości przekazania zgłoszenia zagrożenia do SMZ.  

Integracja z SRK 

System SMZ będzie pobierać słowniki z SRK. 

Integracja z P2 
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Dopuszcza się możliwość wykorzystania Systemu P2 do realizacji uwierzytelnienia użytkowników.  

Zarządzanie i kontrola uprawnień użytkowników będzie się odbywać w systemie SMZ. 

 

Systemy zewnętrzne usługodawców 

SMZ udostępni usługi dla systemów zewnętrznych usługodawców w celu umożliwienia zgłaszania zagrożeń 

przez użytkowników systemów usługodawców, bez konieczności korzystania z SMZ-GUI. 

 

Inne systemy własne interesariuszy 

Zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy przedstawionymi na spotkaniach, integracja z innymi systemami 

będzie odbywać się poprzez pliki (eksport pliku z danymi z systemu SMZ poprzez SMZ-GUI, import pliku do 

systemu własnego interesariusza. W trakcie analizy z interesariuszami zostanie ustalony format danych. 

 

6.3.3 Zintegrowany System Monitorowania obrotu produktami leczniczymi 

6.3.3.1 Warstwa biznesowa 

W tabeli poniżej zaprezentowano opis procesów wskazanych przez Interesariuszy, jako wchodzących w 

skład monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Planowany przebieg procesów zaprezentowano 

ramowo w oparciu o projektowany stan prawny oraz informacje pozyskane przez Beneficjenta podczas 

analizy wymagań. 

Lp. Nazwa procesu Planowany przebieg procesu 

1. 

Monitorowanie obrotu 

produktami leczniczymi 

w podmiotach 

prowadzących obrót 

hurtowy  

 

Uczestnicy procesu: podmioty prowadzące obrót hurtowy; GIF, MZ, 

URPL 

Przebieg od 2016: podmioty prowadzące obrót hurtowy przekazują do 

GIF w cyklu dziennym komunikaty elektroniczne dot. obrotu wszystkimi 

produktami monitorowanymi z dokładnością do leku (wg kodu EAN i 

serii) i odbiorców; na podstawie otrzymanych danych przygotowywane 

są raporty i analizy dla MZ, GIF i URLP 

2. 

Monitorowanie obrotu 

produktami leczniczymi 

w podmiotach 

prowadzących obrót 

detaliczny 

Uczestnicy procesu: apteki, punkty apteczne; WIF, GIF, MZ 

Przebieg od 2017: podmioty prowadzące obrót detaliczny (bez 

podmiotów prowadzących obrót poza apteczny) przekazują do GIF w 

cyklu dziennym komunikaty dot. obrotu wszystkimi produktami 

monitorowanymi z dokładnością do leku (wg kodu EAN i serii) i 

odbiorcy; na podstawie otrzymanych danych przygotowywane są 

raporty i analizy na potrzeby GIF, WIF i MZ. 
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Lp. Nazwa procesu Planowany przebieg procesu 

3. 
Monitorowanie braków 

produktów na rynku 

Uczestnicy procesu: podmioty prowadzące obrót detaliczny, podmioty 

prowadzące obrót hurtowy, WIF, GIF, MZ, podmioty odpowiedzialne 

Przebieg od 2017: w sytuacji braku produktów monitorowanych 

podmioty prowadzące obrót hurtowy i podmioty prowadzące obrót 

detaliczny mają obowiązek zgłoszenia do WIF (apteki), GIF (hurtownie) 

informacji o ich braku; na podstawie informacji pozyskanych z WIF, GIF 

dokonuje analizy skali, przyczyn i skutków tego zjawiska i przekazuje tę 

analizę Ministrowi Zdrowia; MZ będzie wydawał, w formie 

obwieszczenia, wykaz leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, najbardziej 

zagrożonych brakiem dostępności; 

Podmioty odpowiedzialne będą informowane przez MZ o brakach leku 

na rynku. 

4. 

Obsługa zgłoszenia 

zamiaru wywozu 

produktu 

monitorowanego poza 

granice RP 

Uczestnicy procesu: podmioty prowadzące obrót hurtowy, GIF 

Przebieg od 2017: Podmiot prowadzący obrót hurtowy chcący wywieźć 

produkt monitorowany zgłasza chęć wywozu do GIF; GIF wydaje decyzję 

w ciągu 7 dni roboczych; decyzję o sprzeciwie wywozu GIF ogłasza na 

stronach internetowych 

5. 

Monitorowanie rocznej 

wielkości dostaw i 

ciągłości dostaw leków 

refundowanych 

Uczestnicy procesu: podmioty odpowiedzialne, GIF, NFZ  

Przebieg od 2017: Podmiot odpowiedzialny w trakcie procesu 

wydawania decyzji o objęciu refundacją deklaruje ilość produktu 

leczniczego jaka będzie dostępna na polskim rynku w danym roku (dot. 

leków refundowanych); GIF na podstawie danych o obrocie 

pozyskanych z hurtowni i aptek monitoruje wielkość dostaw; jeśli 

podmiot odpowiedzialny nie dotrzymał deklarowanej wielkości i 

ciągłości dostaw, GIF (NFZ – po zmianie projektu ustawy) oblicza   

kwotę, do zwrotu której jest obowiązany wnioskodawca z tytułu 

niedotrzymania deklarowanych przez niego wielkości oraz ciągłości 

dostaw. 
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Lp. Nazwa procesu Planowany przebieg procesu 

6. 

Monitorowanie stanów 

alarmowych wybranych 

produktów leczniczych 

Uczestnicy procesu: GIF, MZ 

Przebieg od 2017: GIF/MZ wskazują listę produktów leczniczych, które 

będą podlegać procesowi monitorowania stanów alarmowych na 

poziomie obrotu hurtowego i detalicznego; dla wskazanych produktów 

leczniczych zdefiniowane zostają wartości określane, jako alarmowe; na 

podstawie danych o obrocie pozyskiwanych z aptek i hurtowni 

obliczana jest aktualna (codzienna) wartość stanu wybranych 

produktów leczniczych; o stanie alarmowym powiadamiani są 

niezwłocznie wskazani pracownicy GIF/MZ (alert systemowy – 

powiadomienie sms, e-mail) 

 

7. 

Obsługa importu 

docelowego i importu 

interwencyjnego  

Uczestnicy procesu: podmioty prowadzące obrót detaliczny, podmioty 

prowadzące obrót hurtowy, MZ 

Przebieg od 2017:  

1. informacja o realizacji recepty na produkt leczniczy z  importu 
docelowego jest przekazywana do P1 w ramach obsługi e-
recepty; hurtownie przekazują w danych o obrocie informacje o 
imporcie docelowym; MZ ma dostęp do raportów i analiz 
dotyczących obrotu produktami leczniczymi pochodzącymi z 
importu docelowego (na podstawie danych z hurtowni i aptek) 

2. podmiot prowadzący obrót hurtowy zwraca się o zezwolenie na 
import leku, MZ analizuje sytuację danego leku na rynku, w 
przypadkach braku leku wydaje zgodę na import, lek jest 
sprowadzany do kraju i przekazywany do dystrybucji 

8. 
Wycofanie produktu 

leczniczego z obrotu 

Uczestnicy procesu: apteki, hurtownie, GIF/MZ 

Przebieg od 2016: na podstawie opublikowanych komunikatów GIF 

apteki i hurtownie przekazują do GIF/MZ dokumentację dot. wycofania 

produktu leczniczego z obrotu; dane z dokumentów wycofania są 

włączane do danych z monitorowania obrotu. 

MZ nie planuje włączenia tego procesu w system monitorowania. 

 

Tabela 38 – Procesy biznesowe wchodzące w skład monitorowania obrotu produktami leczniczymi  

Główne funkcje i usługi systemu ZSMOPL skierowane do interesariuszy to: 

• gromadzenie danych o obrocie produktami monitorowanymi z podmiotów prowadzących obrót 
hurtowy produktami leczniczymi, 

• gromadzenie danych o obrocie produktami monitorowanymi z podmiotów prowadzących obrót 
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detaliczny produktami leczniczymi,, 

• umożliwienie aptekom i hurtowniom farmaceutycznym zgłaszanie braków produktów 
monitorowanych, 

• umożliwienie hurtowniom farmaceutycznym zgłoszenia chęci wywozu produktu 
monitorowanego poza granice RP, 

• dostarczanie informacji o określonym produkcie monitorowanym, w szczególności gdzie się 
aktualnie znajduje oraz jaki jest obrót na danym obszarze, 

• kontrola wielkości i ciągłości dostaw produktów leczniczych refundowanych , 

• umożliwienie podmiotom odpowiedzialnym wprowadzania deklarowanych przez nie rocznych 
wielkości dostaw produktów leczniczych oraz informacji o spodziewanych przerwach w 
dostawach, 

• analizowanie zebranych danych o wielkościach obrotu produktami leczniczymi i porównywania 
ich z danymi pozyskiwanymi z platformy P1, 

• weryfikacja kompletności i aktualności pozyskiwanych danych oraz zapewniać możliwość 
wysyłania powiadomień do uczestników procesu. Proces oraz zakres wsparcia zostanie 
doprecyzowany z Zamawiającym przez Wykonawcę w trakcie analizy szczegółowej. 

 

6.3.3.2 Warstwa aplikacji i danych 

Podstawowe założenia dla systemu ZSMOPL  to: 

• wykorzystanie wykazu hurtowni farmaceutycznych -dane do wykazu zostaną pobrane z Rejestru 
Hurtowni Farmaceutycznych utrzymywanego w ramach Systemu P2, 

• wykorzystanie wykazu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, aptek szpitalnych aptek 
zakładowych - dane do wykazu zostaną pobrane z Rejestru Aptek utrzymywanego w ramach 
systemu P2, 

• wykorzystanie wykazu podmiotów odpowiedzialnych - dane do wykazu zostaną pobrane ze 
słownika Podmiotów odpowiedzialnych będącego integralną częścią Rejestru Leków 
prowadzonego przez URPL, 

• wykorzystanie wykazu pomiotów leczniczych - dane do wykazu zostaną  pobrane z Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), 

• wykorzystanie wykazu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego - dane do wykazu zostaną  pobrane z Rejestru Leków 
utrzymywanego w systemie P1.(wtórny do Rejestru Leków utrzymywanego przez URPL), 

• wykonywanie raportów i analiz będzie odbywało się w narzędziach udostępnionych przez 
platformę  P1. 

 

Architektura Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) 

planowana jest jako: 
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 arch ZSMOPL - Pozyskiwanie danych

ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych

ZSMOPL - Baza danych

analitycznych i operacyjnych

ZSMOPL - Baza dokumentów

źródłowych

ZSMOPL - Silnik ETL

ZSMOPL - Szyna usług

Przyjmowanie raportów o

obrocie detalicznym

Przyjmowanie raportów

o obrocie hurtowym

Raport o obrocie hurtowym

Raport o obrocie

detalicznym

System apteki

System hurtowni

System

podmiotu odp.

Obsługa zgłoszeń

braków

Zgłoszenie braku

Deklaracja dostępności leku

ref.

Obsługa deklaracji

dostępności leku ref.

System P2

Dane rejestru aptek

Dane rejestru hurtowni

Dane rejestru podmiotów

odp.

Podsystem

P1-HD-ASR

Dane o podmiotach

leczniczych

Słownik leków

TERYT

Pozyskiwanie danych

rejestowych

Pozyskiwanie danych

rejestrowych i

słownikowych P1

Dokumnety źródłowe

monitorowania

Dane operacyjne i

analityczne monitorowania

Przetwarzanie

danych
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Rysunek 16 – Architektura ZSMOPL 

 

 arch ZSMOPL - Raporty, analizy, monitorowanie

ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania

Obrotu Produktów Leczniczych

ZSMOPL - Baza danych

analitycznych i operacyjnych

Dane operacyjne i

analityczne monitorowania

ZSMOPL - Aplikacja raportów i

monitorowania

ZSMOPL - Applikacja analiz

zaawansowanych

Analizy

zaawansowane

Raportowanie i

monitorowanie

Pracownik

URLPL

Pracownik

WIG

Pracownik

GIF

Pracownik

MZ-DPL

Raporty i dane

Wyniki

monitorowania

 arch ZSMOPL - Zabezpieczenia

System apteki

System

hurtowni

System

podmiotu odp.

Podsystem

P1-SA-ZiP

Udostępnianie

certyfikatów
Certyfikat



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 192 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

6.3.4 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 

6.3.4.1 Warstwa biznesowa 

Lp. Nazwa procesu Przebieg procesu 

1 Obsługa egzaminów 

LEK/LDEK  

Uczestnicy procesu: CEM; absolwenci medycyny, lekarze, uczelnie 

medyczne    

Przebieg po wdrożeniu systemu: Po zakończeniu studiów lub po 

decyzji ze strony lekarza na stronie WWW systemu SMK jest 

wypełniany wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz przekazywany 

w wersji elektronicznej do CEM.  Uczelnia medyczna w systemie 

weryfikuje prawo do zdawania egzaminu. Dla lekarzy następuje 

automatyczna weryfikacja z rejestrem lekarzy. Po przeprowadzeniu 

egzaminu CEM wprowadza wyniki egzaminu do systemu.  

Automatycznie są publikowane na stronie oraz przekazywane do 

innych interesariuszy systemu 

2 Akredytacja jednostek 

szkolących  

Podmioty uczestniczące: podmioty lecznicze, uczelnie medyczne, 

jednostki szkolące, CMKP, MZ 

Przebieg po wdrożeniu systemu: Podmiot ubiegający się o przyznanie 

akredytacji wypełnia wniosek w systemie SMK. Wniosek jest 

przekazywany do jednostki prowadzącej akredytacje w danej 

dziedzinie medycyny. Rozpoczyna się proces weryfikacji wniosku. 

Wszelkie wyjaśnienia przesyłane są drogą elektroniczną na konto 

wnioskodawcy. Na końcu procesu podejmowana jest decyzja o 

udzieleniu akredytacji lub jej braku. Lista jednostek uprawnionych 

publikowana jest w portalu systemu SMK.  

3 Opracowanie programów 

szkolenia 

specjalizacyjnego  

Uczestnicy procesu: CMKP, CMKPPiP, MZ 

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu: W jednostkach 

uczestniczących w procesie opracowywane są standardy specjalizacji 

w formie dokumentacji papierowej. Po opracowaniu standardy 

stanowią wkład do rozporządzeń Ministra Zdrowia. Definicje 

przebiegu specjalizacji są wprowadzane do systemu SMK i stanowią 

postawę do dalszych działań to jest akredytacji i generowania 

elektronicznej karty specjalizacji.   

4 Obsługa zgłoszeń na 

specjalizacje  

Uczestnicy procesu: personel medyczny, ośrodki wojewódzkie, 

jednostki szkolące:  

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu:  

Personel Medyczny wypełnia wniosek elektroniczny w systemie SMK. 

Wniosek przekazywany jest do właściwego ośrodka wojewódzkiego. 
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Następuje weryfikacja wniosku. Wszelkie procesy uzgodnień 

prowadzone są w formie elektronicznej na koncie personelu 

medycznego. Następuje przyznanie specjalizacji i skierowanie do 

jednostki szkolącej. Jednostka podejmuje decyzje o przyjęciu 

specjalizacji w systemie SMK. Generowana jest elektroniczna karta 

specjalizacji. Fakt podjęcia specjalizacji jest potwierdzany przez 

kierownika specjalizacji w systemie SMK.    

  

5 Organizacja kursów 

specjalizacyjnych  

Uczestnicy procesu: CMKP, Jednostki szkolące, personel medyczny  

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu: Jednostka szkoląca 

przedstawia elektroniczny wniosek o przeprowadzenie kursu. CMKP 

wydaje pozwolenie na prowadzenie kursu. Informacje o kursie są 

publikowane na portalu systemu SMK. Pracownicy medyczni zgłaszają 

się na kurs za pomocą systemu SMK. Lista osób jest przekazywana za 

pomocą systemu do Jednostek szkolących.  Po przeprowadzeniu 

szkolenia jednostka potwierdza jego odbycie w systemie SMK i EKS.  

6 Przebieg specjalizacji  Uczestnicy procesu: personel medyczny, jednostki szkolące, 

kierownicy specjalizacji  

Przebieg: Personel medyczny odbywa szkolenie zgodnie z programem 

specjalizacji. Przebieg jest dokumentowany w elektronicznej karcie 

specjalizacji w systemie SMK.  Po zakończeniu specjalizacji EKS jest 

potwierdzana przez kierownika specjalizacji w systemie SMK i 

przekazywana do ośrodka wojewódzkiego.  

7  Egzamin specjalizacyjny  Uczestnicy: personel medyczny, CEM, ośrodki wojewódzkie, PKE  

Przebieg:  

Po zakończeniu specjalizacji ośrodki wojewódzkie potwierdzają 

poprawność przebiegu pod względem formalnym w EKS. 

Przedstawiciele PKE potwierdzają poprawność merytoryczną 

przebiegu specjalizacji.  Personel medyczny wypełnia wniosek o 

przystąpienie do egzaminu w systemie SMK. CSM przeprowadza 

egzamin wyniki są ewidencjonowane w systemie SMK i automatycznie 

publikowane na kontach pracowników medycznych. Dane są 

przekazywane poprzez system do uprawnionych interesariuszy.  

8  Dokumentowanie 

punktów edukacyjnych 

Uczestnicy: personel medyczny, izby zawodowe 

Przebieg:  

Izby zawodów medycznych po weryfikacji zgłoszenia personelu o 

przebytych elementach procesu samodoskonalenia się przekazują 
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informacje o liczbie uzyskanych punktów i terminie oceny do systemu 

SKMPM  

 

Tabela 39 - Procesy biznesowe w zakresie kształcenia personelu medycznego wspierane przez system 

6.3.4.2 Warstwa aplikacji i danych 

W celu realizacji złożonych funkcjonalności systemu planuje się wytworzenie w ramach projektu 

następujących modułów funkcjonalnych.  

 

 

 

Rysunek 17 – Planowane moduły funkcjonalne SMKPM 

 

Moduł/Funkcjonalność obsługi specjalizacji – moduł umożliwia prowadzenia definicji specjalizacji, która 

stanowi podstawę do prowadzenia rejestrów. Za pomocą tego modułu uprawnione jednostki będą 

definiować nabory na specjalizację oraz obsługiwać przebieg procedury rekrutacyjnej, oraz monitorować 

przebieg specjalizacji.  
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Moduł/Funkcjonalność pracownika medycznego  - moduł ten jest odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń 

pracowników medycznych na specjalizację oraz po przydzieleniu specjalizacji za ewidencjonowanie 

przebiegu specjalizacji. Moduł ten będzie dostępny po zalogowaniu. Moduł ten stanowi punkt dostępu dla 

pracownika medycznego dla dostępnych dla niego funkcjonalności takich jak: 

 Złożenie wniosku na specjalizację   

 Zapisanie na kurs/szkolenie   

 Rezerwacja stażu  

 Prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji  

 Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu  
 

Moduł/Funkcjonalność obsługi rejestrów  – moduł ten będzie umożliwiał instytucjom uprawnionym takim 

jak: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska,  Naczelna 

Izba Diagnostów Laboratoryjnych dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach systemu SMKPM 

niezbędnych do prowadzenia przez te instytucje działalności statutowych.  

 

Moduł/Funkcjonalność raportowania - moduł raportowania umożliwia generowanie raportów 

statystycznych (gotowych)  oraz dynamicznych tworzonych ad-hoc przez użytkowników systemu.  

 

Moduł/Funkcjonalność obsługi kursów  – moduł  ten będzie umożliwiał jednostkom odpowiedzialnym za 

prowadzeniu kursów dla pracowników medycznych  na definiowanie kursów, ocenę wniosków, publikację 

informacji o kursie na portalu ogólnodostępnym, prowadzenie procesu rekrutacji na kursy oraz ewidencję 

wyników.   

 

Moduł/Funkcjonalność obsługi egzaminów  – moduł ten będzie umożliwiał jednostkom odpowiedzialnym 

za przeprowadzenie egzaminu publikację informacji o egzaminach na portalu ogólnodostępnym, 

prowadzenie procesu rekrutacji na egzamin oraz ewidencję wyników egzaminu .   

 

Moduł/Funkcjonalność akredytacji – moduł ten będzie umożliwiał jednostkom odpowiedzialnym za 

akredytację jednostek szkolących na przyjmowanie i ocenę wniosków o akredytację od jednostek 

szkolących. Prowadzenie rejestru jednostek uprawnionych do prowadzenia procesu szkolenia 

specjalizacyjnego personelu medycznego oraz publikację listy tych jednostek na portalu portalu 

ogólnodostępnym.  

 

Moduł/Funkcjonalność jednostki szkolącej  – moduł ten będzie umożliwiał jednostkom szkolącym złożenie 

wniosków o akredytację oraz obsługę procesu akredytacji np. uzupełnienie lub poprawa danych we 

wniosku. Złożenie wniosku o organizację kursu/szkolenia specjalizacyjnego. Moduł ten będzie również 
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umożliwiał uprawnionym jednostkom definiowanie kierowników specjalizacji oraz opiekunów stażów. Za 

pomocą tego modułu będzie również prowadzona elektroniczna karta specjalizacji w zakresie 

przewidzianym dla jednostki szkolącej.  

Moduł rejestrowania punktów edukacyjnych – moduł bedzie umożliwiał wprowadzenie punktów 

edukcyjnych przez izby zawodów medycznych 

 

Moduł/Funkcjonalność administracji – moduł zapewnia możliwość zarządzanie użytkownikami.  

Zarządzanie dotyczy zarówno użytkowników lokalnych aplikacji wewnątrz CSIOZ i MZ jak i dotyczy 

tworzenia administratorów poszczególnych podmiotów np. administratorów jednostek szkolących, 

administratorów podmiotów prowadzących akredytacje. Po utworzeniu administratora jednostki, 

użytkownik ten ma możliwość tworzenia i administracji użytkownikami w obrębie własnego podmiotu. 

Moduł umożliwia zarządzanie poprzez system ról i uprawnień. Moduł ten będzie umożliwiał również 

zarządzanie słownikami niezbędnymi do funkcjonowania systemu.  

 

Portal - moduł jest ogólnie dostępny poprzez interfejs WWW umożliwiający prezentację ogólnodostępnych 

danych zgromadzonych w systemie w szczególności umożliwiający wyszukiwanie jednostek 

akredytowanych do prowadzenia szkoleń, planowanych kursów i szkoleń dla personelu medycznego, 

terminów egzaminów specjalizacyjnych itp. Portal będzie umożliwiał również wnioskowanie o założenie 

konta w systemie oraz udostępniał informacje ogólnodostępne na temat procesów szkolenia personelu 

medycznego np. warunki przystąpienia do specjalizacji,  programy specjalizacji.  

Baza danych systemu– komponent ten będzie odpowiedzialny za gromadzenie danych niezbędnych do 

funkcjonowania Systemu.  

Szyna usług ESB - Komponent ten jest odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy Systemem a 

systemem P1. Komponent ten obsługuje standardy wymagane przez szynę usług P1 będzie zgodny ze 

standardem SOA. 

 

6.3.5 System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 

6.3.5.1 Warstwa biznesowa 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia powinien umożliwiać obsługę następujących procesów: 

Lp. Nazwa procesu Przebieg procesu 

1 Zgłoszenie zasobu  Uczestnicy procesu: Podmioty lecznicze, ośrodki wojewódzkie  

Przebieg procesu: Zadaniem procesu jest możliwość przekazania i 

aktualizacji przez podmioty prowadzące działalność leczniczą 

informacji o zasobach ochrony zdrowia to jest:  

 wyrobach o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia 
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świadczeń zdrowotnych. W ramach procesu powinna istnieć 
możliwość przedłożenia informacji, aktualizacji i informacji  
w szczególnym przypadku dezaktywacji zgłoszenia.  

 szczególnych zadaniach realizowanych przez podmioty 
lecznicze 

Podmiot leczniczy za pomocą Portalu Systemu SEZOZ wypełnia 

elektroniczne zgłoszenie zasobu w ochronie zdrowia. Po wypełnieniu 

podpisuje zgłoszenie w sposób elektroniczny i przekazuje do jednostki 

weryfikującej.  

2 Aktualizacja zgłoszenia  Uczestnicy procesu: Podmioty lecznicze, ośrodki wojewódzkie 

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu. Po zalogowaniu się do 

portalu systemu SEZOZ pracownicy podmiotu mają dostępne 

zgłoszenia zasobów przekazane do systemu. PO wybraniu zgłoszenia 

mają możliwość aktualizacji danych na zgłoszeniu w szczególności 

wycofania zasobu z rejestru.  

3 Obsługa zgłoszeń  Przebieg procesu po wdrożeniu systemu: Zadaniem procesu jest 

możliwość weryfikacji kompletności i poprawności zgłoszenia przez 

podmioty prowadzące rejestr w szczególności Ministerstwo Zdrowia i 

Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich.  

Pracownik ośrodka wojewódzkiego wyszukuje zgłoszenie 

elektronicznego. Weryfikuje poprawność danych w zgłoszenia. W 

trakcie procesu weryfikacji ma możliwość cofnięcia zgłoszenia do 

poprawy wraz z zaznaczeniem pól błędnych oraz komentarzem 

oceniającego. Podmiot leczniczy poprawia zgłoszenie w systemie. 

Następuje akceptacja zgłoszenia w systemie. Dla zgłoszeń, które 

przeszły weryfikację systemową bez błędu mogą być akceptowane 

automatycznie.  

4 Monitorowanie zasobów  Uczestnicy procesu: MZ, Ośrodki wojewódzkie,  jednostki kontrolujące  

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu: Proces monitorowania 

zasobów ma za zadanie dostarczenie Interesariuszom informacji 

niezbędnych do wnioskowania w zakresie procesów, które zachodzą  

w jednostkach organizacyjnych Interesariuszy systemu. Ideą tego 

procesy jest dostarczenie danych jednostkowych oraz danych 

zagregowanych w postaci raportów w systemie, które pozwolą na 

realizację procesów:  

 Weryfikacji faktu posiadania zasobów w oparciu o dane 
rejestrowe  

 Planowania zapewnienia zasobów ochrony zdrowia i 
planowania świadczeń zdrowotnych na danym obszarze  

 Planowania kontroli podmiotów posiadających wyroby 
medyczne przez jednostki uprawnione do kontroli.  
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5 Udostępnianie informacji 

o zasobach na portalu 

SEZOZ  

Uczestnicy procesu: pacjenci, pracownicy medyczni, pracownicy 

naukowi 

Przebieg procesu po wdrożeniu systemu: Uczestnik procesu wchodzi 

na ogólnodostępną stronę WWW systemu SEZOZ. Ma możliwość 

wyszukania zasobów medycznych wg zadanych kryteriów w 

szczególności typu zasobu oraz jego lokalizacji. Dane są prezentowane 

na portalu w formie tekstowej jak i istnieje możliwość wizualizacji 

adresu zasobu na mapie.  

Tabela 40 – Przebieg procesów w SEZOZ 

 

6.3.5.2 Warstwa aplikacji i danych 

Na poniższym diagramie przedstawiono architekturę logiczną Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony 

Zdrowia: 
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Rysunek 18 – Planowane moduły funkcjonalne SEZOZ 

 

Moduł/Funkcjonalność obsługi słowników – moduł umożliwia prowadzenia słowników niezbędnych do 

ewidencji danych sprawozdawanych przez podmioty lecznicze. Proponowane jest oparcie 

sprawozdawczości podmiotów leczniczych w tym zakresie o zarządzalną strukturę informacji. Taka 

struktura opartą będzie na dwupoziomowym słowniku zasobów. Struktura informacji przedstawia się 

następująco:  
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Rysunek 19 – Dwupoziomowy słownik zasobów 

 

Taka struktura pozwoli na sprawozdawanie posiadania zasobów niezależnie od zmian w zakresie 

informacyjnym danych wymaganych. 

Aby umożliwić wydajne tworzenie raportów na podstawie danych zgromadzonych w systemie, w toku prac 

analitycznych zostanie zbudowany zestaw predefiniowanych cech, który będzie obejmował 

zidentyfikowane potrzeby interesariuszy.  

 

Moduł/Funkcjonalność zgłoszeń - moduł ten jest odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń podmiotów 

leczniczych w zakresie zasobów. Moduł ten będzie dostępny po zalogowaniu. Moduł umożliwia również 

edycję / aktualizację zgłoszenia oraz wycofanie zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny. Jedną z przyczyn 

powinno być wycofanie sprzętu z eksploatacji.  

Aktualizacja danych w module będzie możliwa za pomocą aplikacji WWW dostępnej na portalu po 

zalogowaniu użytkownika.  

Moduł/Funkcjonalność obsługi zgłoszeń – moduł umożliwia przeszukiwania zgłoszeń podmiotów 

leczniczych, prezentacji szczegółów zgłoszeń oraz ich oceny. Za pomocą tego modułu uprawniony 

użytkownik systemu SEZOZ będzie miał możliwość akceptacji zgłoszenia wyrobu medycznego lub 

szczególnego zadania lub jego zwrócenia do poprawy. Moduł zapewni możliwość wyszukania zgłoszeń 

wyrobów medycznych i szczególnych zadań przedłożonych przez podmioty lecznicze w formie papierowej. 

W celu ułatwienia każde zgłoszenie będzie posiadało unikalny identyfikator w systemie. Moduł będzie 

dostępny dla uprawnionych użytkowników Ministerstwa Zdrowia oraz Wydziałów Zdrowia Urzędów 

Wojewódzkich. 

Moduł/Funkcjonalność raportowania - moduł ten odpowiada za prezentację i wyszukiwanie danych 

zgormadzonych w systemie dla uprawnionych użytkowników. Moduł pozwala na przeszukiwanie informacji 

zgromadzonych w systemie w zakresie zasobów podmiotów leczniczych, rejestru płatników oraz 

podmiotów kontrolujących i nadzorujących. Moduł raportowania umożliwia również generowanie 

raportów zagregowanych dla danego zasobu minimum w podziale terytorialnym. 

System zapewnia możliwość prezentacji konkretnego zasobu na systemie informacji przestrzennej GIS (np. 

Geoportal). 
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Moduł/Funkcjonalność obsługi rejestrów – moduł ten odpowiedzialny jest za prezentację rejestru 

płatników oraz prowadzenie rejestru podmiotów kontrolujących. Prowadzenie rejestru podmiotów 

kontrolujących będzie możliwe w dwóch trybach:  

 Trybie administracyjnym dla uprawnionych pracowników MZ i CSIOZ – w tym trybie możliwa jest 

aktualizacja danych wszystkich podmiotów kontrolujących. 

 Trybie uprawnionych użytkowników podmiotu kontrolującego – ten tryb jest przewidziany dla 

sytuacji, w której podmiot kontrolujący ma założone konto administratora podmiotu  

w systemie i za jego pomocą może aktualizować jedynie własne dane. 

Moduł/Funkcjonalność administracji – moduł zapewnia możliwość zarządzanie użytkownikami.  

Zarządzanie dotyczy zarówno użytkowników lokalnych aplikacji wewnątrz CSIOZ i MZ jak i dotyczy 

tworzenia administratorów poszczególnych podmiotów np. administratorów płatników, administratorów 

podmiotów kontrolujących. Po utworzeniu administratora płatnika lub podmiotu kontrolującego, 

użytkownik ten ma możliwość tworzenia i administracji użytkownikami w obrębie własnego podmiotu. 

Moduł umożliwia zarządzanie poprzez system ról i uprawnień. 

Portal - moduł jest ogólnie dostępny poprzez interfejs WWW umożliwiający prezentację ogólnodostępnych 

danych zgromadzonych w systemie w szczególności umożliwiający wyszukiwanie podmiotów leczniczych 

posiadających określone zasoby (bez prezentacji szczegółów w postaci cech). Portal umożliwia również 

przeszukiwanie i prezentację danych pochodzących z Rejestru Płatników, Rejestru Podmiotów 

Kontrolujących, Rejestru Podmiotów Nadzorujących. 

Portal zawiera również odnośniki do aplikacji dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów kontrolujących 

oraz instrukcje niezbędne do obsługi tych aplikacji. Portal zawiera również link do platformy publikacyjnej 

systemu P1.  

Baza danych systemu SEZOZ – komponent ten będzie odpowiedzialny za gromadzenie danych niezbędnych 

do funkcjonowania Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. Zakup licencji nie jest przedmiotem 

rozszerzenia - zakłada się, że w tym zakresie oraz w zakresie zasobów sprzętowych zostanie wykorzystana 

infrastruktura ITS systemu P1.  

Szyna usług ESB - Komponent ten jest odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy systemem SEZOZ a 

systemem P1. Komponent ten obsługuje standardy wymagane przez szynę usług P1. 

 

6.3.6 Warstwa infrastruktury technicznej (wspólna dla wszystkich systemów dziedzinowych) 

Mając na uwadze optymalizację wykorzystania zasobów oraz podobną klasę i architekturę systemów, 

przewiduje się wdrożenie wszystkich systemów dziedzinowych na wspólnej infrastrukturze, podzielonej na 

trzy strefy sieciowe: 

 DMZ – strefa zdemilitaryzowana (odseparowana od sieci CSIOZ), w której odbywa się ruch 

pomiędzy serwerami pośredniczącymi (proxy/WWW) , a klientami z sieci Internet; filtrowanie ruchu 

odbywa się tutaj zarówno po stronie firewalla, jak i na warstwie aplikacji serwerów proxy 

 APP –  strefa ruchu wewnętrznej komunikacji pomiędzy serwerami aplikacji i szyną danych 

 DB – strefa ruchu dla serwerów bazodanowych; z serwerami tymi komunikują się tylko serwery 

aplikacji. 
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W każdej ze stref zasoby fizyczne (moc obliczeniową, pamięć, sieć) zostaną rozdzielone pomiędzy 

odseparowane środowiska dedykowane dla poszczególnych systemów dziedzinowych. Rozdzielenie może 

być wykonane przy pomocy konfiguracji sieciowej, konfiguracji serwerów aplikacyjnych, bądź przy 

opcjonalnym użyciu platformy wirtualizacyjnej. 

Minimalne wymagania zasobowe na serwery poszczególnych klas (łącznie dla wszystkich systemów 

dziedzinowych) przedstawia poniższa tabela: 

  Przeznaczenie 

serwera 

Minimalne wymagania  

(łącznie dla wszystkich 

systemów)12 

DMZ Www/Proxy   dwa procesory wielordzeniowe o 

sumarycznej mocy 

SPECint®_rate2006 = 810 

  RAM 16 GB/core 

APP Szyna danych   dwa procesory wielordzeniowe o 

sumarycznej mocy 

SPECint®_rate2006 = 405 

  RAM 16 GB/core 

Aplikacyjny   dwa procesory wielordzeniowe o 

sumarycznej mocy 

SPECint®_rate2006 = 1620 

  RAM 16 GB/core 

DB Baza danych   dwa procesory wielordzeniowe o 

sumarycznej mocy 

SPECint®_rate2006 = 960 

  RAM 16 GB/core 

  20TB przestrzeni dyskowej na dane 

na macierzy 

VHD Hurtownia danych    dwa procesory wielordzeniowe o 

sumarycznej mocy 

SPECint®_rate2006 = 1620 

  RAM 256 GB 

 10TB przestrzeni dyskowej na dane 

na macierzy

Tabela 41 – Zasoby ITS na potrzeby realizacji projektu 

                                                           

12 Szacunki wydajności zostały przeprowadzone wg wytycznych dla benchmarku SPECint_rates2006 

http://www.spec.org/auto/cpu2006/Docs/result-fields.html#SPECintrate2006
http://www.spec.org/auto/cpu2006/Docs/result-fields.html#SPECintrate2006
http://www.spec.org/auto/cpu2006/Docs/result-fields.html#SPECintrate2006
http://www.spec.org/auto/cpu2006/Docs/result-fields.html#SPECintrate2006
http://www.spec.org/auto/cpu2006/Docs/result-fields.html#SPECintrate2006
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Docelowo infrastruktura zostanie kolokowana z systemami P1, co pozwoli na dodatkową optymalizację 

kosztów eksploatacji. 

Zastosowane oprogramowanie standardowe 

Platforma wirtualizacyjna – dowolne komercyjne lub inne oprogramowanie oferujące usługi 

infrastrukturalne umożliwiając wirtualizację zasobów fizycznych 

Baza danych – dowolny komercyjny lub inny silnik bazy danych 

Serwer aplikacyjny – dowolny komercyjny lub inny serwer aplikacyjny JEE 

Szyna usług – dowolne komercyjne lub inne oprogramowanie klasy ESB 

System zawansowanych analiz statystycznych in-memory – oprogramowanie komercyjne pozwalające na 

wizualną analizę danych w tym analizy typu drill down na dużych wolumenach danych w czasie 

rzeczywistym poprzez zastosowanie do analiz zintegrowanego systemu osadzonego w pamięci operacyjnej 

serwera. Oprogramowanie powinno umożliwiać wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych w 

tym,  analiz prognostycznych, analiz korelacji zmiennych za pomocą graficznego interfejsu użytkownika 

metodą przeciągnij upuść.  Oprogramowanie powinno umożliwiać udostępnianie wyników raportów 

użytkownikom końcowym w interfejsie WWW oraz za pomocą aplikacji natywnych na urządzenia mobilne 

minimum Android i iOS.  

System optymalizacji przetwarzania dużych wolumenów danych – system współpracujący z rozwiązaniem 

hurtowni danych posiadanym przez zamawiającego pozwalający na rozproszenie obliczeń wykonywanych 

na hurtowni pomiędzy wiele serwerów fizycznych celem zwiększenia wydajności obliczeniowej posiadanej 

infrastruktury.   

 

 

6.4 Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w formie elektronicznej 

Realizacja Projektowanych Systemów Informatycznych wynika bezpośrednio z Ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia. Jest to szczególny akt prawny, który tworzy nowe ramy i możliwości dla działania 

rejestrów publicznych w obszarze ochrony zdrowia w szczególności w zakresie dostępu do danych o 

przebiegu leczenia pacjentów. rt.. 4. Ust. 1. określa, iż dane w SIM są przetwarzane i udostępniane 

nieodpłatnie przez podmioty prowadzące rejestry medyczne oraz rejestry publiczne w rozumieniu art. 3 

pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w zakresie określonym w ustawie. Artykuł 7 tej ustawy precyzuje, iż SIM zapewniać będzie 

„dostęp podmiotów prowadzących rejestry medyczne, w zakresie realizowanych zadań i posiadanych 

uprawnień, do danych przetwarzanych w SIM, za pośrednictwem Platformy Udostępniania On-Line Usług i 

Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych.  

W artykule 8 określono, że podmioty prowadzące rejestry publiczne zobowiązane są do stosowania 

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

publiczne w szczególności do używania systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania 
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określone w ustawie. Ustawodawca zobowiązał podmioty prowadzące rejestry medyczne do stosowania 

przepisów art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 16, które definiują:    

„Art. 14. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany: 

  1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, w przypadku, gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; 

  2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w formie elektronicznej; 

  3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą 

elektroniczną, w przypadku, gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych. 

Art. 15. 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi 

niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów 

albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do 

danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane drogą elektroniczną i mogą być wykorzystane 

wyłącznie przez podmiot, któremu udostępniono dane do realizacji zadań publicznych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których 

mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia 

szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji 

zadań publicznych. 

Art. 16. 1. Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość 

wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych 

związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu 

informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 

2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie 

elektronicznej: 

  1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych; 

  2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 

elektronicznej. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne doręczania 

dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez 

adresatów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 

elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i 

ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.” 

Projektowane rozwiązania będą spełniać te wymagania poprzez zastosowanie międzynarodowych 

standardów gromadzenia i przetwarzania danych  przewidzianych w 6.5.1 Rozporządzenie Rady 
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Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. Wymiana informacji drogą elektroniczną, zarówno udostępnianie jak i 

przekazywanie do podmiotów publicznych zostanie zrealizowane poprzez następujące mechanizmy:  

 Publikacje danych na portalach ogólnodostępnych oraz integrację z Elektroniczną Platformą 

Gromadzenia, Wymiany i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1  

 Opracowanie i udostępnienie eUsług umożliwiających wymianę danych pomiędzy podmiotami 

administracji publicznej a przedsiębiorcami i usługobiorcami  

 Zastosowanie międzynarodowych standardów wymiany danych zdefiniowanych w Rozporządzeniu 

takich jak: SOA, XML, WebServices 

Zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych definiującą ramy bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych w systemach informatycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Rozporządzenie to 

definiuje trzy poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 

osobowych:  

 podstawowy  

 podwyższony  

 wysoki  

Poziom podstawowy można stosować jedynie w przypadku, gdy w systemie nie są przetwarzane dane 

wyszczególnione w art. 27 ustawy. Ponieważ dane o stanie zdrowia wymienione są w tym przepisie, w 

Systemach należy zastosować wymagania dla poziomu wysoki gdyż system służący do przetwarzania 

danych osobowych będzie podłączony do Internetu.  

System służący do przetwarzania danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia pacjenta musi spełniać 

następujące wymagania: 

 Powinien posiadać mechanizmy kontroli dostępu do danych. Jeżeli z systemu korzysta 

więcej niż jedna osoba powinien umożliwiać nadanie każdemu użytkownikowi unikalnego 

identyfikatora i hasła. Hasło na poziomie podwyższonym i wysokim powinno składać się z 

co najmniej 8 znaków i powinna być wymuszana jego zmiana co 30 dni. Dostęp do danych 

w takim systemie powinien być możliwy tylko po podaniu identyfikatora i hasła. 

 Powinien posiadać zabezpieczenie przed działaniem oprogramowania, którego celem jest 

uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych. Zatem musi mieć zainstalowany program 

antywirusowy najlepiej, jeżeli ochrona dotyczy wszystkich elementów systemu: serwerów, 

stacji roboczych, poczty elektronicznej i stron WWW 

 Powinien posiadać zabezpieczenie przed niespodziewaną przerwą zasilania 

energetycznego, czyli powinien co najmniej posiadać zasilanie awaryjne (UPS)  

 Powinien być zabezpieczony przed utratą danych poprzez możliwość stworzenia kopii 

bezpieczeństwa. Kopie powinny być przechowywane w miejscach zabezpieczających je 

przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Oznacza 
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to, że kopie powinny być tworzone na nośnikach optycznych (CD, DVD) lub magnetycznych 

(taśmy) i nie powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu co serwer, 

pomieszczenie to powinno być zabezpieczone przed osobami postronnymi.  

 Urządzenia i dyski, na których przechowane są dane, po uszkodzeniu lub w przypadku 

likwidacji powinny być pozbawione danych, lub zniszczone w sposób uniemożliwiający ich 

odczyt.  

 W przypadku, gdy system jest połączony z siecią publiczną Internet system informatyczny 

służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z 

sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących 

przed nieuprawnionym dostępem. Oznacza to, że należy zastosować sprzęt lub 

oprogramowanie typu FireWall, zabezpieczające i monitorujące ruch w kierunku sieć 

publiczna -> sieć prywatna oraz oprogramowanie lub sprzęt typu serwer Proxy 

monitorujące ruch w kierunku sieć prywatna ->  sieć publiczna.    

 

Ponadto każdy system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewnić 

odnotowanie dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym: 

 daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; 

 identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp 

do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna 

osoba; 

 źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą; 

 informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy, którym dane osobowe zostały 

udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany 

jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych; 

 sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy. 

Oprogramowanie powinno umożliwić mając na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a w 

szczególności art. 32 i art. 33 ustawy, gdzie ustawodawca postanowił, że osobie, której dane są 

przetwarzane przysługuje prawo do informacji dotyczącej: 

o jakie dane osobowe zawiera zbiór? 
o w jaki sposób zebrano dane, 
o w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, 
o w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione. 

 

Dodatkowym elementem istotnym z punktu widzenia ochrony interesów pacjenta i kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest wytworzenie narzędzi niezbędnych do realizacji 

obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie administrator danych 

zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania. Wymóg ten 

zostanie spełniony w ramach części administracyjnej systemu, której funkcjonalność umożliwiać będzie 

ewidencjonowanie użytkowników systemu. 

System będzie umożliwiał ponadto: 
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o stosowanie przez administratora danych środków kryptograficznej ochrony wobec danych 
wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej,  

o uniemożliwienie przydzielania osobom identyfikatorów, które wcześniej były wykorzystane, 
o umożliwiać administratorowi kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem 

informatycznym administratora danych a siecią publiczną oraz kontrolę działań 
inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych. 

 

 

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Systemy, które 

powstaną w wyniku realizacji projektu powinien spełniać wymagania art. 13 wspomnianej ustawy tj. 

dotyczące minimalnych warunków dla systemów teleinformatycznych oraz spełniać wymogi równego 

traktowania rozwiązań teleinformatycznych. Minimalne warunki dla systemów teleinformatycznych zostały 

określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych10 Oznacza to, że m.in.: w trakcie projektowania, wdrażania a 

następnie jego modyfikacji przestrzegane będą normy jakościowe w zakresie funkcjonalności, 

niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności. Zwłaszcza chodzi tu o 

przestrzeganie norm zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS-7799-2, PN-I-07799-2:2005, lub ISO 

27001:2005), system umożliwiać będzie wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi 

używanymi do realizacji zadań publicznych (np. aplikacje lokalne świadczeniodawców, system SIM ) za 

pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku w tab. 1 do rozporządzenia, 

dostęp do zasobów informacyjnych odbywać się będzie m.in. za pośrednictwem formatów danych 

określonych w tab. 2 rozporządzenia. 

Realizowane Systemy będą spełniały te wymagania między innymi poprzez:  

 Zastosowanie międzynarodowych standardów wymiany danych pomiędzy systemami XML  

 Oparcie wymiany danych pomiędzy systemami o usługi zgodne ze standardem SOA  

 Integracje z innymi systemami/rejestrami państwowymi min. ePUAP, P1, P2  

 

 

6.5 Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów 

teleinformatycznych 

 

Wdrażane w ramach projektu rozwiązanie będzie spełniać wymogi wynikające z następujących aktów 

prawnych: 

 ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 

64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktem wykonawczym niniejszej ustawy: 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. 2012 poz. 526), 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) wraz z 
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aktem wykonawczym do niniejszej ustawy: 

o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) 

 

 

6.5.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526) obejmuje następujące 

elementy: 

 Krajowe Ramy Interoperacyjności, 

 minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, 

 minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym: 

o specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają 

być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, 

o sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji, 

o standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych 

z uwzględnieniem wymiany transgranicznej, 

o sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

Ww. rozporządzenie określa również identyfikatory obiektów występujących w architekturze rejestrów 

publicznych (w tym szczegółowe definicje typów gromadzonych cech).  

 

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonymi w § 8. Ust 1. Dla 

systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań publicznych stosuje się rozwiązania oparte na 

modelu usługowym. Projektowany system zakłada, że elementy komunikujące się z systemami 

zewnętrznymi będą oparte na korporacyjnej szynie usług i zgodnie z ust. 2 do opisu protokołów i struktur 

wymiany danych projektowanych usług sieciowych zostanie wykorzystany standard Web Services 

Description Language (WSDL). Do definicji komunikatów wymiany danych zostaną wykorzystane standardy 

określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w szczególności XML jako Standard uniwersalnego formatu 

tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej oraz XSD Extensible Markup Language 

jako standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML. 

Dzięki zastosowaniu tych standardów wszystkie definicje usług oraz formaty wymiany danych będą 

powszechnie dostępne, to jest będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,  bez konieczności 

ponoszenia jakikolwiek opłat przez podmioty chcące dostosować swoje systemy do komunikacji z 

systemem.  
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Kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych i odbieranych przez system będzie oparte o standard 

Unicode UTF-8.  

Wykonana w ramach projektu platforma dostępowa oraz portal publikacyjny będą zawierały również 

wersje zgodne z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem 

poziomu AA.  

System będzie budowany z uwzględnieniem  norm bezpieczeństwa systemów  ISO /IEC 27001 (PN-ISO/IEC 

27001) Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”. Zgodnie z tymi wymogami system 

powinien w maksymalny sposób zapewnić realizację następujących cech informacji w nim gromadzonych:  

autentyczność – właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są 

takie, jak deklarowane; 

dostępność – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania 

na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym; 

integralność – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został 

modyfikowany w sposób nieuprawniony; 

poufność – właściwość zapewniającą, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym 

osobom fizycznym 

System będzie budowany również z uwzględnieniem założeń neutralności technologicznej w różnych jej 

aspektach  

Zachowanie neutralności technologicznej system opiera się w prezentowanej koncepcji na kilu 

najistotniejszych elementach:  

Stosowanie rozwiązań możliwych do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych – założono w 

projekcie że oferowane oprogramowanie musi być możliwe do uruchomienia na wielu plato famach 

sprzętowych i systemach operacyjnych takich jak: AIX, Windows, Linux pozwala to Wnioskującemu na 

swobodę w donorze rozwiązań sprzętowych i brak uzależnienia od jakiegokolwiek producenta w tym 

obszarze.  

Zastosowanie rozwiązania opartego o korporacyjną szynę usług ESB i modułowe podejście do budowy 

aplikacji pozwala na niezależny rozwój poszczególnych elementów nawet przez różnych dostawców. Zatem 

ten element uniezależnia Wnioskodawcę od ryzyka monopolu jednego dostawcy oprogramowania 

Zastosowanie jako klienta końcowego aplikacji interfejsu WWW. Takie rozwiązania pozwala uruchomić 

aplikację na dowolnym sprzęcie i systemie operacyjnym wyposażonym w przeglądarkę. Zatem do 

użytkowników systemu do strony klienta końcowego nie wymaga zakupu komercyjnych systemów 

operacyjnych, możliwe jest stosowanie systemów typu OpenSource np. Linux  

Stosowanie w wymianie informacji pomiędzy systemem Wnioskodawcy, a innymi systemami w 

szczególności systemami świadczeniodawców otwartych standardów wymiany danych dopuszczonych 

ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Takie podejście zapewnia, że 

przesłanie informacji do Systemu nie będzie uzależnione od nabycia określonych komercyjnych rozwiązań 
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Te cztery podstawowe filary zapewniają zachowanie neutralności technologicznej projektowanego 

systemu.   

Wnioskodawca ze względu na charakter gromadzonych i przetwarzanych danych w systemie od lat 

prowadzi i pielęgnuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zarówno w jego obszarze 

technologicznym jak i organizacyjnym.  Projektowany system również uwzględnia aspekty wymagane przez 

takie systemy:  

Poufność zostanie zapewniona poprzez oparcie wymiany danych o szyfrowane protokoły transmisji danych 

takie jak HTTPS z wykorzystaniem SSL  

Dostępność, integralność i niezawodność informacji zostanie zapewniona przez takie elementy jak w pełni 

redundantna infrastruktura informatyczna oparta o dwa centra przetwarzania danych  

Autentyczność i niezaprzeczalność zostanie zapewniona poprzez system nadawania uprawnień 

użytkownikom oraz oparcie wymiany danych z systemami na certyfikatach systemów nadawcy i odbiorcy.   

Rozliczalność – zostanie zapewniona poprzez moduł audytu systemu, którego zadaniem będzie logowanie 

operacji użytkowników systemu tak by każda zmiana posiadała swojego autora.  

Projektowany System uwzględnia również wszystkie aspekty interoperacyjności systemów 

informatycznych.   

Poziom interoperacyjności organizacyjnej zostanie osiągnięty poprzez powszechnie dostępną w BIP 

informację na temat usług oferowanych przez systemy informatyczne. Informacja ta będzie zawierała 

wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia usług poprzez podmioty kooperujące w szczególności 

będzie zawierać definicje usług, modelu transportowego, komunikatów wymiany,  opis procesów oraz dane 

kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie usługami po stronie Wnioskującego .  

Poziom interoperacyjności semantycznej  – zostanie osiągnięty poprzez wymianę informacji na podstawie 

międzynarodowych słowników takich jak Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

oraz poprzez powszechną publikację innych słowników stosowanych w wymianie danych.  

Poziom interoperacyjności technologicznej zostanie osiągnięty poprzez dostępność usług w sieci Internet 

oraz zastosowanie otwartych formatów i protokołów wymiany danych takich jak: XML, XSD, HTTPS, WSDL.   

 

 

6.5.2 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych 

 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 

U. Nr 100 poz. 1024) określa m.in.: 
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 sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych 

oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 

odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

 podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 

 wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych 
 



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 212 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

7 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia 
 

7.1 Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu 

7.1.1 Podejście do realizacji Projektu – ramowy plan działań 

 

 

Rysunek 20 – Fazy realizacji Projektu 

Przyjęte podejście do wdrożenia Projektu zakłada podzielenie Projektu na trzy fazy: 

 Faza przygotowania, 

 Faza realizacji. 

 

7.1.1.1 Faza przygotowania (I) 

Celem niniejszej fazy jest gruntowne przygotowanie realizacji Projektu. 

W ramach niniejszej fazy przewiduje się wykonanie w szczególności zadań takich jak: 

1. Przygotowanie i podpisywanie umowy o dofinansowanie 

2. Powołanie i zorganizowanie zespołu projektowego po stronie CSIOZ 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych zakończonych podpisaniem umów z 

wykonawcami Projektu 

4. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji Projektu 

 

7.1.1.2 Faza realizacji (II) 

Celem niniejszej fazy zbudowanie i wdrożenie produktów Projektu. 
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W ramach tej fazy planowane jest wykonanie następujących grup zadań: 

1. Zbudowanie i wdrożenie systemu SSOZ. W ramach tej grupy zadań przewidywane jest 

wykonanie następujących zadań: 

a. Opracowanie analiz systemowych oraz projektów technicznych dla systemu SSOZ 

b. Wytworzenie prototypu systemu 

c. Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania SSOZ 

d. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników  

2. Zbudowanie i wdrożenie systemu SMZ. W ramach tej grupy zadań przewidywane jest 

wykonanie zadań analogicznych do tych wymienionych powyżej dla systemu SSOZ. 

3. Zbudowanie i wdrożenie systemu ZSMOPL. W ramach tej grupy zadań przewidywane jest 

wykonanie zadań analogicznych do tych wymienionych powyżej dla systemu SSOZ. 

4. Zbudowanie i wdrożenie systemu SMKPM. W ramach tej grupy zadań przewidywane jest 

wykonanie zadań analogicznych do tych wymienionych powyżej dla systemu SSOZ. 

5. Zbudowanie i wdrożenie systemu SEZOZ. W ramach tej grupy zadań przewidywane jest 

wykonanie zadań analogicznych do tych wymienionych powyżej dla systemu SSOZ. 

6. Usługi doradcze 

7. Promocja Projektu 

8. Zarządzanie projektem 

9. Dostawa sprzętu 

 

7.1.2 Organizacja realizacji projektu oraz późniejszego użytkowania i utrzymania jego produktów i 

rezultatów 

 

W ramach Projektu przewiduje się, że zespół projektowy zostanie utworzony na bazie zespołu CSIOZ 

powołanego do zarządzania projektem P1, który zostanie rozszerzony o dodatkowe osoby po uzyskaniu 

potrzebnych etatów (co zostanie zrealizowane w ramach zadania: Powołanie i zorganizowanie zespołu 

projektowego po stronie CSIOZ). Struktura organizacyjna CSIOZ jest dostosowana do sprawnej realizacji 

projektów informatycznych. CSIOZ standardowo stosuje metodykę PRINCE2 do zarządzania projektami. W 

ramach struktury organizacyjnej CSIOZ wyodrębniono Biuro Zarządzania Projektami, które będzie zarządzać 

wdrażaniem projektu. Zespół po stronie CSIOZ będzie wspierany przez ekspertów wewnętrznych oraz 

zewnętrznych. W CSIOZ zdefiniowany zostanie skład zespołu zarządzania projektem oraz zakres 

odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu projektowego. Założenia dotyczące ról w ramach 

realizacji projektu zostaną dostosowane do bieżących potrzeb związanych z jego realizacją. 

 

Status prawny CSIOZ zapewnia utrzymanie trwałości Projektu w okresie wymaganej trwałości tj. w okresie 5 

lat po zakończeniu realizacji Projektu. Zachowanie trwałości instytucjonalnej zostanie oparte na 

przygotowanej przez Beneficjenta Koncepcji funkcjonowania CSIOZ jako jednostki utrzymującej Projekty P1, 

P2, która została oparta na metodyce zarządzania usługami IT (ITIL), zapewniającej odpowiedni poziom 

utrzymania usług wdrożonych projektów realizowanych w ramach POIG. Do realizacji zadań związanych z 

utrzymaniem systemów przyjęty został model mieszany przewidujący outsourcing usług utrzymaniowych 

oraz utrzymanie siłami własnymi. Przyjęty model obniża ryzyko związane z utratą po stronie CSIOZ 
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kompetencji i wiedzy na temat systemów. Powyższe rozwiązanie pozwoli również na utrzymanie przez 

CSIOZ pełnej kontroli nad systemem, w którym przetwarzane będą dane medyczne obywateli. Dodatkowo 

w długiej perspektywie będzie eliminowało monopol wykonawcy oraz zapewniało utrzymywanie 

odpowiedniego nadzoru merytorycznego ze strony jednostki administracji publicznej. 

 

Struktura organizacyjna Projektu powinna zabezpieczać jego skuteczną i efektywną realizację w trakcie 

wszystkich jego faz. W pierwszej fazie Projektu struktura ta będzie sukcesywnie budowana tak, aby w 

szczególności zapewnić wykonanie zadań dotyczących przygotowania realizacji Projektu. W następnej fazie 

(II) struktura organizacyjna Projektu będzie najbardziej rozbudowana tak, aby umożliwić wykonanie 

najbardziej złożonych zadań dotyczących bezpośredniego zbudowania i wdrożenia produktów Projektu.  

Przewidywana struktura organizacyjna, która będzie utworzona w związku z wykonaniem Fazy II – 

Realizacja została przedstawiona na poniższym diagramie (ujęta na diagramie struktura stanowi propozycję 

na moment tworzenia Studium Wykonalności): 

 

 

Komitet Sterujący

Przewodniczący

Przedstawiciele 
biznesu

Przedstawiciele 
użytkowników

Przedstawiciele ds.. 
utrzymania i rozwoju IT

Kierownik Projektu
Zastęcpa Kierownika 

Projektu

Grupa doradcza 
użytkowników

Biuro Projektu Zespół ds. SMZ Zespół ds. SMPKM Zespół ds. SEZOZ

Zespół ds. rozwoju i 
utrzymania IT

Zespół ds. SSOZ Zespół ds. ZSMOPL Zespół ds. wsparcia

Zasoby zewnętrzne

Wykonawca SMZ, SMPKM, 
SEZOZ

Kierownik 
wykonawcy SMZ, 
SMKPM, SEZOZ

Wykonawca SSOZ, ZSMOPL

Kierownik 
wykonawcy SSOZ, 

ZSMOPL

Wykonawca promocji 
Projektu

Kierownik 
wykonawcy 

promocji projektu

Wykonawca audytu 
Projektu

Kierownik 
wykonawcy audytu 

projektu

Przedstawiciele 
wykonawców

 

Rysunek 21 – Przewidywana struktura organizacyjna Projektu dla Fazy II - Realizacja 

7.1.2.1 Kierownictwo Projektu 

Komitet Sterujący 

 Przewodniczący 

 Przedstawiciele biznesu 

 Przedstawiciele użytkowników 
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 Przedstawiciele ds. rozwoju i utrzymania IT 

 Przedstawiciele wykonawców 

Grupa doradcza użytkowników 

Kierownik projektu 

Zastępca Kierownika Projektu 

7.1.2.2 Wsparcie Projektu 

Biuro Projektu 

Zespół ds. wsparcia 

Kierownik Biura Projektu 

Kierownik zespołu ds. wsparcia 

7.1.2.3 Wykonawstwo Projektu 

Zespół ds. SMZ 

Zespół ds. SMKPM  

Zespół ds. SEZOZ 

Zespół ds. SSOZ 

Zespół ds. ZSMOPL 

Zespól ds. rozwoju i utrzymania IT 

Kierownik zespołu ds. SMZ 

Kierownik zespołu ds. SMKPM  

Kierownik zespołu ds. SEZOZ 

Kierownik zespołu ds. SSOZ 

Kierownik zespołu ds. ZSMOPL 

Kierownik zespołu ds. rozwoju i utrzymania IT 

Wykonawca SMZ, SMKPM i SEZOZ 

Wykonawca SSOZ i ZSMOPL 

Wykonawca promocji Projektu 

Wykonawca audytu Projektu 

Kierownik Wykonawcy SMZ, SMKPM i SEZOZ 
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Kierownik Wykonawcy SSOZ i ZSMOPL 

Kierownik Wykonawcy promocji Projektu 

Kierownik Wykonawcy audytu Projektu 

7.1.2.4 Oszacowanie alokacji osobowych w Projekcie 

Jak już wspomniano przewiduje się, że zespół projektowy zostanie utworzony na bazie zespołu CSIOZ 

powołanego do zarządzania projektem P1, który zostanie rozszerzony o dodatkowe osoby po uzyskaniu 20 

dodatkowych etatów. Oszacowanie zapotrzebowania na dodatkowe (tzw. nowe) etaty zostało 

przedstawione w poniższej tabeli. 
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Kierownictwo Projektu 
     

  

Komitet Sterujący 
     

  

Przewodniczący 
  

1 1 
 

  

Przedstawiciele biznesu 
  

5 5 
 

  

Przedstawiciele użytkowników 
  

5 5 
 

  

Przedstawiciele ds. rozwoju i utrzymania IT 
  

1 1 
 

  

Przedstawiciele wykonawców 
     

  

Grupa doradcza użytkowników – koordynator GDU   1 1   

Kierownik projektu 
  

1 1 
 

  

 Zastępca Kierownika Projektu 
  

1 1 
 

  

Wsparcie Projektu 
     

  

Biuro Projektu 
     

  

Zarządzający Biurem Projektu 
  

1 1 
 

  

Pozostali członkowie Biura Projektu 
  

2 1 1   

Zespół ds. wsparcia 
     

  

Zarządzający zespołem ds. wsparcia 
  

1 1 
 

  

Pozostali członkowie Zespołu ds. wsparcia (wew.) 
  

2 1 1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. wsparcia (zew.) 
     

  

  
     

  

Wykonawstwo Projektu 
     

  

Zespół ds. SMZ 
     

  

Zarządzający zespołem ds. SMZ 
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. SMZ 
  

1 
 

1   
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Zespół ds. SMKPM  
     

  

Zarządzający zespołem ds. SMKPM  
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. SMKPM  
  

1 
 

1   

Zespół ds. SEZOZ 
     

  

Zarządzający zespołem ds. SEZOZ 
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. SEZOZ 
  

1 
 

1   

Zespół ds. SSOZ 
     

  

Zarządzający zespołem ds. SSOZ 
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. SSOZ 
  

1 
 

1   

Zespół ds. ZSMOPL 
     

  

Zarządzający zespołem ds. ZSMOPL 
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. ZSMOPL 
  

1 
 

1   

Zespól ds. rozwoju i utrzymania IT 
     

  

Zarządzający zespołem ds. rozwoju i utrzymania IT 
  

1 
 

1   

Pozostali członkowie Zespołu ds. rozwoju i utrzymania IT 
  

5 
 

5   

Wykonawca SMZ, SMKPM i SEZOZ 
     

  

Wykonawca SSOZ i ZSMOPL 
     

  

Wykonawca promocji Projektu 
     

  

Wykonawca audytu Projektu 
     

  

  
     

  

Podsumowanie: 37 19 18   

Tabela 42 - Oszacowanie alokacji osobowych w Projekcie 

Legenda 

         wykorzystanie (dla celów obsady danej roli) tylko obecnie posiadanych/obsadzonych etatów 

          wykorzystanie (dla celów obsady danej roli) obecnie posiadanych/obsadzonych etatów oraz etatów nowych (powstałych na potrzeby projektu) 

         wykorzystanie (dla celów obsady danej roli) tylko nowych etatów (powstałych na potrzeby projektu) 
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7.2 Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe 

Ze względu na fakt, że Beneficjentem projektu jest jednostka zobowiązana do stosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w celu realizacji przedsięwzięcia planowane jest udzielenie zamówień 

publicznych na wykonanie wszystkich produktów projektu.  

Systemy dziedzinowe zostaną zbudowane oraz wdrożone w ramach zamówień uzupełniających do 

postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego nr CSIOZ-WZP-6151-PO-3/11 pn. 

„Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny systemów w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma 

Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych””.  

Zakup infrastruktury niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania wdrażanych systemów zostanie 

przeprowadzony w ramach zamówienia uzupełniającego do postępowania przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr CSIOZ-WZP.6151.65.2012 pn. „Dostawa Infrastruktury Techniczno-

Systemowej dla części II-IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.  

Wszczęcie zamówień uzupełniających planowane jest w III kwartale 2014 r. Dokumentacja niezbędna do 

przygotowania powyższych zamówień zostanie przygotowana przez Beneficjenta, który będzie również 

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania.  

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest pozyskanie ekspertów zewnętrznych, którzy zasilą zespół 

projektowy. Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego zostanie dostarczone w ramach ogłoszenia o 

zamówieniu nr WZP.6151.12.2014 w trybie przetargu nieorganicznego ogłoszonego na stronie CSIOZ w dniu 

2014-04-18.  

W ramach realizacji projektu planowane jest również wszczęcie postępowań przetargowych na realizację 

zadania związanego z promocją projektu, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów unijnych i 

krajowych dotyczących działań informacyjno - promocyjnych. Za jego przygotowanie oraz przeprowadzenie 

odpowiedzialne będzie Centrum. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji 

przetargowej planowane jest w IV kwartale 2014 r.  

W przypadku pojawienia się bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu konieczności 

przeprowadzenia większej liczby zamówień, będą one realizowane w całości przez Beneficjenta zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania 

zamówień publicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

7.3 Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia 

7.3.1 Wydane decyzje i pozwolenia 

 

Realizacji projektu nie wymaga pozyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, w związku z czym niniejszy 

punkt nie dotyczy omawianego projektu. 

 

7.3.2 Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich pozyskania 
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Realizacji projektu nie wymaga pozyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, w związku z czym 
niniejszy punkt nie dotyczy omawianego projektu. 

 

 

7.3.3 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
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Rysunek 22 – Harmonogram realizacji projektu 

2014 2015

Zadania Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

I Faza przygotowania

I.1 Przygotowanie i podpisywania umowy o dofinansowanie

I.2 Powołanie i zorganizowanie zespołu projektowego po 

stronie CSIOZ

I.3 Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych 

zakończonych podpisaniem umów z wykonawcami Projektu

I.4 Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji 

Projektu

II Faza realizacji

II.1 Zbudowanie i wdrożenie systemu SSOZ

II.1.a) Opracowanie analiz systemowych oraz projektów 

technicznych dla systemu  SSOZ

II.1.b) Wytworzenie prototypu systemu

II.1.c) Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania 

SSOZ

II.1.d) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

II.2 Zbudowanie i wdrożenie systemu SMZ

II.2.a) Opracowanie analiz systemowych oraz projektów 

technicznych dla systemu  SMZ

II.2.b) Wytworzenie prototypu systemu

II.2.c) Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania 

SMZ

II.2.d) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

II.3 Zbudowanie i wdrożenie systemu ZSMOPL

II.3.a) Opracowanie analiz systemowych oraz projektów 

technicznych dla systemu ZSMOPL

II.3.b) Wytworzenie prototypu systemu

II.3.c) Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania 

ZSMOPL

II.3.d) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

II.4 Zbudowanie i wdrożenie systemu SEZOZ

II.4.a) Opracowanie analiz systemowych oraz projektów 

technicznych dla systemu SEZOZ

II.4.b) Wytworzenie prototypu systemu

II.4.c) Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania 

SEZOZ

II.4.d) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

II.5 Zbudowanie i wdrożenie systemu SMKPM

II.5.a) Opracowanie analiz systemowych oraz projektów 

technicznych dla systemu SMLPM

II.5.b) Wytworzenie prototypu systemu

II.5.c) Wytworzenie, instalacja i wdrożenie oprogramowania 

SMKPM

II.5.d) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

II.6 Usługi doradcze 

II.7 Promocja projektu

II.8 Zarządzanie projektem

II.9 Dostawa sprzętu
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8 Finansowa trwałość projektu 

8.1 Podstawowe założenia do analizy finansowej 

Zgodnie z wytycznymi MIR zawartymi w dokumencie „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

(MRR/H/14(4)05/2013)” okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy finansowej stanowi okres, za który 

należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od 

roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres odniesienia obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) 

oraz okres życia ekonomicznego projektu. Jako punkt odniesienia przyjmuje się zalecane przez Komisję 

Europejską referencyjne okresy odniesienia (zgodnie z rozdziałem 7.4 pkt 1 lit. E ww. wytycznych MIR) 

określone dla poszczególnych sektorów.  

 

Projekty według sektora 

Referencyjne okresy 

odniesienia 

energetyka  15-25 lat 

gospodarka wodna i ochrona środowiska  30 lat 

kolejnictwo  30 lat 

porty morskie i lotnicze  25 lat 

drogi   25-30 lat 

przemysł  10 lat 

inne  15 lat 

Tabela 43 – Okresy referencyjne odniesienia w podziale na projekty wg sektora 

Źródło: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

(MRR/H/14(4)05/2013) 

Zgodnie z ww. wytycznymi projekty informatyczne ujmowane są w kategorii „Inne”, a tym samym ich okres 

odniesienia wynosi 15 lat. W związku z powyższym dla realizowanego projektu okres analizy będzie 

obejmował lata 2014 – 2030 tj. dwa lata realizacji projektu oraz 15 lat okresu odniesienia. 

Ponieważ w ramach realizowanego projektu przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie nie zostały 

poniesione żadne koszty, tym samym niniejsza analiza nie obejmuje tego zakresu. 

Uwzględniając powyższe wytyczne w odniesieniu do realizowanego projektu na potrzeby analizy finansowej 

przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: 

 dane makroekonomiczne w latach 2014-2018 na podstawie zaktualizowanych wariantów rozwoju 
gospodarczego Polski z dnia 2013-11-19 (zgodnie z wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
zawartymi w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej 
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 dane makroekonomiczne w latach 2019-2028 – zgodnie z ww. wytycznymi przyjęto na podstawie 
ostatniego roku prognoz (2018) określonych w zaktualizowanym wariancie rozwoju gospodarczego 
Polski z dnia 2013-11-19. 

 

Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy 

  2014 2015 2016 2017 2018-2028 

PKB  102,5 103,8 104,3 104,3 104,1 

Stopa inflacji  2102,4 102,5 102,5 102,5 102,4 

Stopa bezrobocia  13,8 12,3 12,8 12,5 12,3 

Dynamika realnego 

wzrostu płac  
101,1 102,2 102,7 103,5 103,5 

Tabela 44 – Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy 

Źródło: https://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/warianty_rozwoju_PL_191113.pdf 

 

Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu 

  2014 2015 2016 2017 2018-2028 

EUR/PLN  4 3,85 3,7 3,65 3,65 

1-roczna stopa 

WIBOR  
2,6 3,15 3,8 4 4 

Tabela 45 – Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu 

Źródło: https://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/warianty_rozwoju_PL_191113.pdf 

 

Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny 

 

2014 2015 2016 2017 2018-2028 

PKB 101,5 102,2 102 102,2 102 

Stopa inflacji 102,3 102,4 102,3 102,2 102,2 

Stopa bezrobocia 14,6 14,9 15,2 15,6 16,4 

Dynamika realnego 

wzrostu płac 
100,7 101,4 101,5 101,9 101,5 

Tabela 46 – Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny 
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Źródło: https://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/warianty_rozwoju_PL_191113.pdf 

Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu 

  2014 2015 2016 2017 2018-2028 

EUR/PLN  4,42 4,36 4,3 4,26 4,2 

1-roczna stopa 

WIBOR  
2,4 2,75 3,6 3,7 3,7 

Tabela 47 – Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu 

Źródło: https://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/warianty_rozwoju_PL_191113.pdf 

Pozostałe podstawowe założenia analizy finansowej to: 

1. Okres odniesienia dla Projektu wynosi 17 lat, na który składają się 2 lata realizacji projektu 

oraz 15 lat eksploatacji. 

2. Bazowano na metodologii przepływów pieniężnych netto, zwanej Discounted Cash Flow 

(DCF). 

3. Analiza została sporządzona w zł, przy zachowaniu zasad rzetelności oraz ostrożnej wyceny. 

4. Rokiem obrotowym w niniejszej analizie jest rok kalendarzowy. 

5. Wartości finansowe przedstawione są w cenach nominalnych (bieżących) przy zastosowaniu 

wariantu podstawowego prognoz makroekonomicznych. 

6. Ceny towarów i usług są cenami brutto, ponieważ Beneficjent, jako jednostka sektora 

finansów publicznych, nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. 

7. Przyjęto stawki VAT obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszego Studium Wykonalności. 

8. Analiza finansowa obejmuje przepływy związane bezpośrednio z realizacją Projektu 

i późniejszym okresem eksploatacji systemów w okresie odniesienia. 

9. Do oceny efektywności finansowej Projektu przyjęto stopę dyskontową 8%, zalecaną dla 

analizy finansowej przeprowadzanej w cenach nominalnych. 

10. Analiza została sporządzona metodą standardową. 

 

8.2 Nakłady inwestycyjne 

Realizacja Projektu wymagać będzie nakładów inwestycyjnych na zakup sprzętu, oprogramowania, jak 

również usług, które umożliwią prawidłową realizację założeń Projektu.  

Oszacowania wartości projektu dokonano metodą delficką z wykorzystaniem metodyki wytwarzania 

i wyceny pracochłonności oprogramowania używanej w SCRUM oraz metodyki prowadzenia analizy 

biznesowej BABOK.  

Wycena pracochłonności projektu obejmowała następujące etapy:  

I. Wstępna analiza biznesowa wg BABOK poszczególnych systemów. W ramach tej analizy eksperci 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wykorzystali następujące techniki w celu uzyskania 

opisu procesów, które będą przedmiotem informatyzacji w ramach projektu:  
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• Analiza interesariuszy – w ramach tego elementu analizy dokonano identyfikacji interesariuszy projektu 

oraz analizy ich potencjalnego wpływu na projekt.  

• Analiza dokumentacji – w ramach tego elementu przeanalizowano uwarunkowania prawne 

poszczególnych systemów oraz dokumentację wewnętrzną dostarczoną przez interesariuszy.  

• Spotkania z interesariuszami – w ramach analizy odbył się cykl spotkań z interesariuszami projektu, na 

których w formie dyskusji omawiane był oczekiwane funkcjonalności systemów oraz przebiegi procesów 

biznesowych.  

• Obserwacja i wywiady bezpośrednie – w ramach analizy odbył się cykl spotkań z pracownikami 

interesariuszy w ich środowisku pracy tak by możliwe była identyfikacja czynności wykonywanych 

bezpośrednio na stanowisku pracy. 

• Analiza systemów informatycznych – w ramach tego elementu dokonano analizy istniejących systemów 

informatycznych pod kątem zakresu przetwarzanych danych i dostępnych funkcji.  

• Analiza procesów biznesowych – w ramach analizy wstępnej do projektu opracowana została mapa 

procesów AS-IS oraz wstępne propozycje mapy TO-BE wraz z opisami ich przebiegów. Mapy te zostały 

przedstawione interesariuszom do oceny.   

II. Oszacowanie pracochłonności systemów informatycznych wytwarzanych w ramach projektu zgodnie 

z metodyką SCRUM. W ramach tego elementu wyceny dokonano identyfikacji przypadków użycia 

systemów informatycznych, które będą wytwarzane w ramach projektu. Poszczególne przypadki użycia 

zostały potraktowane jako rejestr zadań do wykonania (ang. Product backlog). Obył się cykl spotkań 

analityków z zespołem SCRUM CSIOZ, na którym były wyjaśniane oczekiwane działanie poszczególnych 

przypadków użycia w systemach informatycznych, analitycy w ramach tych spotkań pełnili rolę Product 

Owner. Zgodnie z metodyką zespół SCRUM oszacował czas realizacji, pracochłonność i złożoność każdego 

przypadku użycia. Lista zadań wraz z oszacowaną czasochłonnością posłużyła do wyceny szacowanych 

kosztów projektu.  

Wycena kosztów projektu - oszacowana pracochłonność została przekazana do kierowników projektu 

CSIOZ, którzy na podstawie doświadczeń z wcześniejszych projektów zidentyfikowali oraz oszacowali ryzyka 

projektowe oraz oszacowali koszty związane z wykonaniem analizy i zarządzania projektem po stronie 

Wykonawcy oraz koszty pracy programistów nad wytworzeniem projektu. Suma tych kosztów stanowiła 

podstawę do wyceny oprogramowania wytwarzanego w ramach projektu. 

Dodatkowo ze względu na komplementarność przedmiotowego Projektu z centralnym projektem 

realizowanym w ramach 7 osi PO IG „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” oraz fakt, iż Projekt stanowi rozwinięcie takich 

produktów P1 jak aplikacja innych podmiotów czy hurtownia dany założono, że będzie wykorzystywać w 

istotnej części infrastrukturę zakupioną na potrzeby projektu P1.  

Zestawienie nakładów zostało przedstawione w poniższej tabeli. 
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Lp. 
Łączne nakłady projektu -według kategorii 

wydatków 
Brutto 2014 2015 

I 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne 

19 295 000,00 0,00 19 295 000,00 

1 
Zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu 
komputerowego) 

218 000,00 0,00 218 000,00 

2 Zakup oprogramowania 19 077 000,00 0,00 19 077 000,00 

II Usługi obce 3 426 000,00 1 097 426,00 2 328 574,00 

1 Szkolenia 223 000,00 25 000,00 198 000,00 

2 Promocja 200 000,00 0,00 200 000,00 

3 Zakup usług doradczych oraz pozostałych 3 000 000,00 1 071 426,00 1 928 574,00 

4 koszty tłumaczeń 3 000,00 1 000,00 2 000,00 

III Koszty ogólne i wynagrodzenia 2 279 000,00 224 000,00 2 055 000,00 

1 
Koszty ogólne (w tym obsługa spotkań i 
podróże służbowe) 

257 000,00 74 000,00 183 000,00 

2 Wynagrodzenia 1 872 000,00 0,00 1 872 000,00 

3 Wyposażenie i materiały 150 000,00 150 000,00 0,00 

  Łączne koszty projektu 25 000 000,00 1 321 426,00 23 678 574,00 

Tabela 48 - Zestawienie Nakładów inwestycyjnych (w zł.) 

Źródło: Opracowanie własne 

Wszystkie wydatki przedstawione w tabeli są wydatkami kwalifikowalnymi. 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów 

informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka” z dnia 16 czerwca 2008r., przedstawiono nakłady inwestycyjne Projektu w podziale na 

kategorie zbiorcze odnoszące się do poszczególnych rodzajów wydatków. 

W poniższej tabeli zaprezentowano montaż finansowy projektu. 

Lp. Źródło finansowania Brutto 

1 Środki PO IG 21 250 000,00 

2 Środki krajowe 3 750 000,00 

  Łączne koszty projektu 25 000 000,00 

Tabela 49 - Montaż finansowy 

Źródło: Opracowanie własne 

 

8.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia 

W wyniku przeprowadzonej analizy określono zakres rzeczowy Projektu oraz założono terminy realizacji 

zadań. Kształt harmonogramu, poprzez zdefiniowane kategorie wydatków, został sformułowany na 

poziomie zapewniającym przyszłym wykonawcom możliwość zaproponowania autorskich rozwiązań 
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w sposób niewykluczający konkurencyjności a jednocześnie zapewniający zrealizowanie wszystkich 

stawianych celów. 

Harmonogram realizacji Projektu przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. Wyszczególnienie wydatku 

Lata 

ogółem 2014 2015 

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. 

  Wydatki kwalifikowalne             

1. usługi doradcze i eksperckie 428 568,00 642 858,00 642 858,00 642 858,00 642 858,00 3 000 000,00 

2 wydatki na utworzenie i wdrożenie systemów dziedzinowych 0,00 0,00 5 906 950,00 0,00 10 970 050,00 16 877 000,00 

3 wydatki na szkolenia 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 148 000,00 223 000,00 

4 
wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 

projektu 
0,00 0,00 624 000,00 624 000,00 624 000,00 1 872 000,00 

5 wydatki na promocję projektu 0,00 0,00 50 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 

6 
zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i 

prawne (w szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie) 
0,00 0,00 2 418 000,00 0,00 0,00 2 418 000,00 

7 koszty ogólne 10 000,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 200 000,00 

8 
wydatki na zakup wyposażenia i materiałów związanych z 

realizacją projektu; 
0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

9 wydatki poniesione na obsługę spotkań 2 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 13 000,00 42 000,00 

10 koszty tłumaczeń 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 

11 koszty podróży służbowych 500,00 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 000,00 15 000,00 

  Wydatki kwalifikowalne razem 441 068,00 880 358,00 9 729 308,00 1 349 858,00 12 599 408,00 25 000 000,00 

          Wydatki niekwalifikowalne             

  nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Wydatki niekwalifikowalne razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Wydatki razem 441 068,00 880 358,00 9 729 308,00 1 349 858,00 12 599 408,00 25 000 000,00 

Tabela 50 - Harmonogram rzeczowo – finansowy (brutto PLN)  

Źródło: Opracowanie własne 
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8.4 Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe 

Założenia dotyczące amortyzacji 

W sporządzonych prognozach amortyzacji poddane zostały dwa składniki nabywanego  

i tworzonego w ramach projektu majątku trwałego: 

 Sprzęt komputerowy; 

 Wytworzone i zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie. 

Sprzęt komputerowy amortyzowany będzie zgodnie liniowo stawką 30%. 

Oprogramowanie komputerowe nie jest w ustawach o podatku dochodowym wyszczególniony z nazwy jako 

odrębny składnik majątku. W analizowanym przypadku przyjęto, iż wytworzone na potrzeby realizacji 

niniejszego projektu oprogramowanie będzie stanowiło podlegające amortyzacji wartości niematerialne 

i prawne. Zgodnie z wytycznymi należy przyjąć stawkę amortyzacji odzwierciedlającą faktyczny okres 

użytkowania środka trwałego. W związku z charakterystyką analizowanego środka trwałego w niniejszym 

przypadku, określenie takiego okresu nie jest możliwe. Dlatego też, przy określaniu stawki amortyzacji 

posłużono się wytycznymi ustawy o rachunkowości. Dla tych wartości przyjęto więc również amortyzację 

liniową zgodnie z maksymalną dopuszczoną przez ustawę stawką w wysokości 50%13. 

Założenia dotyczące nakładów odtworzeniowych 

Przyjęto, że nakłady odtworzeniowe na zakupiony sprzęt komputerowy będą ponoszone co cztery lata 

w wysokości ich wartości początkowej zaktualizowanej zgodnie z przedstawionymi we wcześniejszej części 

niniejszego opracowania prognozami inflacji.  

Dodatkowo uwzględniono, że nakłady odtworzeniowe na licencje oprogramowania będą ponoszone 

corocznie, począwszy od roku 2017 w kwocie wynoszącej 25% nakładów początkowych.  

Przyjęto także, że nakłady poniesione na odtworzenie będą amortyzowane analogicznie do poniesionych 

nakładów inwestycyjnych. 

Poniższa tabela przedstawia projekcję nakładów inwestycyjnych oraz kosztów odtworzeniowych. Natomiast 

w kolejnej tabeli przedstawiono prognozę amortyzacji sporządzoną na podstawie powyższych założeń dla 

całego okresu odniesienia. 

 

Pozycja/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

nakłady inwestycyjne i koszty 
odtworzeniowe  19 295 000  592 290 606 505 867 227 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym 

sprzętu komputerowego)  

 
218 000      246 166 

Zakup oprogramowania  19 077 000  592 290 606 505 621 061 

 
                                                           

13 art. 16m ust. 1 pkt 1 updop 
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Pozycja/Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nakłady inwestycyjne i koszty 
odtworzeniowe 635 966 651 230 666 859 953 526 699 252 716 034 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym 
sprzętu komputerowego)       270 662     

Zakup oprogramowania 635 966 651 230 666 859 682 864 699 252 716 034 

 

Pozycja/Rok 2026 2027 2028 2029 2030 

Nakłady inwestycyjne i koszty 
odtworzeniowe 733 219 1 048 413 768 836 787 288 806 183 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu 
komputerowego)   297 596       

Zakup oprogramowania 733 219 750 817 768 836 787 288 806 183 

Tabela 51 - Projekcja nakładów inwestycyjnych oraz kosztów odtworzeniowych (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pozycja/Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Amortyzacja razem 9 603 900 9 603 900 361 545 621 197 687 633 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu 
komputerowego) 

65 400 65 400 65 400 21 800 73 850 

Zakup oprogramowania 9 538 500 9 538 500 296 145 599 397 613 783 

 

Pozycja/Rok 2021 2022 2023 2024 2025 

Amortyzacja razem 702 363 717 448 683 661 756 060 772 257 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu 
komputerowego) 73 850 73 850 24 617 81 199 81 199 

Zakup oprogramowania 628 514 643 598 659 044 674 861 691 058 

 

Pozycja/Rok 2026 2027 2028 2029 2030 

Amortyzacja razem 788 842 751 693 831 297 858 331 886 015 

Zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu 
komputerowego) 81 199 27 066 89 279 89 279 89 279 

Zakup oprogramowania 707 643 724 627 742 018 769 052 796 736 

Tabela 52 - Prognoza amortyzacji(w zł) 

Źródło: Opracowanie własne 
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8.5 Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia 

W przypadku Beneficjenta możliwe jest oddzielenie kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych 

związanych z przedsięwzięciem od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych 

Beneficjenta. W związku z powyższym w niniejszym punkcie została zastosowana standardowa metoda 

analizy finansowej. Należy podkreślić, że analiza obejmuje koszty związane z utrzymaniem i prawidłowym 

funkcjonowaniem systemu. 

W Projekcie mamy do czynienia z inwestycją, która nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, a zatem nie 

generuje ona żadnych przychodów, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady inwestycyjne. 

Dlatego też, w przedstawionych w niniejszym opracowaniu prognozach nie ujęto jakichkolwiek 

przychodów wynikających z eksploatacji projektu. 

Koszty zostały przedstawione w układzie rodzajowym. Koszty operacyjne ponoszone są w czasie realizacji 

Projektu (z tytułu wynagrodzeń i utrzymania sukcesywnie wdrażanych elementów systemu w czasie trwania 

Projektu) oraz po zakończeniu realizacji Projektu (z tytułu utrzymania wdrożonych elementów systemu). 

Na koszty operacyjne składają się następujące pozycje: 

 Wynagrodzenia zespołu utrzymaniowego. (pozycja V i VI) 

 Koszty ogólne, w tym opłaty czynszowe, opłaty za energię, koszty ubezpieczenia itp. (pozycja II) 

 Maintanance systemów informatycznych, ponoszonych po zakończeniu 2 lat od momentu 

rozpoczęcia eksploatacji. ( pozycja III) 

 Dzierżawa łączy ( pozycja III) 

 Usługi kolokacji ( pozycja III) 

 Usługi eksploatacji ( pozycja III) 

Prognozy kosztów operacyjnych dla całego okresu odniesienia w układzie rodzajowym zostały 

przedstawione w poniższej tabeli (PLN) 
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Lp. 
Kategoria/Okres 
projekcji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

B 
Koszty działalności 
operacyjnej 1 049 364,13 13 851 966,99 16 497 834,51 7 657 267,25 8 132 456,93 8 421 017,84 8 664 670,15 8 915 686,34 

I Amortyzacja  9 603 900,00 9 603 900,00 361 544,92 621 197,32 687 632,65 702 363,44 717 447,76 

II 
Zużycie materiałów i 
energii 30 750,00 126 075,00 129 226,88 132 328,32 135 504,20 138 756,30 142 086,45 145 496,53 

III Usługi obce 168 310,13 690 071,51 3 212 669,94 3 487 034,99 3 570 723,83 3 656 421,20 3 744 175,31 3 834 035,52 

V Wynagrodzenia 586 709,76 2 619 786,62 2 711 479,16 2 806 380,93 2 904 604,26 3 006 265,41 3 111 484,70 3 220 386,66 

VI 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 263 594,24 812 133,85 840 558,54 869 978,09 900 427,32 931 942,28 964 560,26 998 319,87 

 

Lp. 
Kategoria/Okres 
projekcji 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

B 
Koszty działalności 
operacyjnej 9 125 062,99     9 448 085,79     9 722 602,10        10 005 446,69     10 242 747,86     10 605 252,40     10 923 906,34     11 252 204,54     

I Amortyzacja  683 660,92     756 060,09     772 256,76              788 842,16     751 693,13     831 296,86     858 331,33     886 014,62     

II 
Zużycie materiałów i 
energii 148 988,44     152 564,17     156 225,71              159 975,12     163 814,53     167 746,07     171 771,98     175 894,51     

III Usługi obce 3 926 052,37     4 020 277,63     4 116 764,29           4 215 566,64     4 316 740,24     4 420 342,00     4 526 430,21     4 635 064,53     

V Wynagrodzenia 3 333 100,19     3 449 758,70     3 570 500,26           3 695 467,76     3 824 809,14     3 958 677,46     4 097 231,17     4 240 634,26     

VI 
Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 1 033 261,06     1 069 425,20      1 106 855,08           1 145 595,01     1 185 690,83     1 227 190,01     1 270 141,66     1 314 596,62     

Tabela 53 - Prognoza kosztów operacyjnych 2014-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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8.6 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – w okresie realizacji oraz 

eksploatacji projektu 

Zgodnie z Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych 

w ramach 7. osi priorytetowej POIG pkt VIII.9 badanie sytuacji finansowej Beneficjenta będącego jednostką 

sektora finansów publicznych ze względu na trwałość finansową projektu nie jest konieczne, ponieważ 

w przypadku likwidacji Beneficjenta jego zobowiązania finansowe przejmie inna jednostka tego sektora, 

zatem trwałość Projektu zostanie zachowana. 

Ze względu na fakt, iż Centrum jest jednostką budżetową w przypadku uzyskania potwierdzenia 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej współfinansowanie krajowe zostanie uwzględnione 

w ramach odpowiedniej części budżetu państwa, łącznie ze środkami na sfinansowanie bieżących 

zobowiązań. 

Środki na utrzymanie projektu zostały przewidziane w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, jak również w Ocenie 

Skutków Regulacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, 

minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy 

Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy 

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.  

W związku z powyższym środki na utrzymanie rezultatów projektu będą pochodzić z budżetu państwa 

przeznaczonego na utrzymanie systemu P1 i P2. Zapotrzebowanie na środki będzie zgłaszane przez CSIOZ 

do Dysponenta I stopnia Ministra Zdrowia, w ramach prac związanych z planowaniem budżetowym. 

W związku z powyższym analiza finansowa w tym aspekcie ogranicza się jedynie do prezentacji 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający w całości z zapotrzebowania na pokrycie zobowiązań, 

które uwzględniają sumę kosztów działalności (bez kosztów amortyzacji) powiększone o nakłady 

inwestycyjne.  

Nakłady inwestycyjne niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zostaną sfinansowane wkładem 

krajowym w wysokości 15% oraz środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 85%. 

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemów powstałych w wyniku realizacji projektu tj. 

koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe, będą pokrywane z budżetu państwa będących w dyspozycji 

Ministra Zdrowia w całym okresie odniesienia i zostały uwzględnione w analizie finansowej 

W związku z powyższym, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynika w całości z zapotrzebowania na 

pokrycie zobowiązań, które uwzględniają sumę kosztów działalności (bez kosztów amortyzacji) 

powiększone o nakłady inwestycyjne. Szczegółowe zestawienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy – w 

okresie realizacji oraz eksploatacji Projektu – zostało przedstawione w poniższej tabeli (wartości w zł. 

brutto). 
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Kategoria/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nakłady inwestycyjne 1 321 426 23 678 574 0 592 290 606 505 867 227 

Koszty operacyjne 0 1 049 364 4 248 067 6 893 935 7 295 722 7 511 260 

Zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy 1 321 426 24 727 938 4 248 067 7 486 224 7 902 227 8 378 486 

 

Kategoria/Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nakłady inwestycyjne 635 966 651 230 666 859 953 526 699 252 716 034 

Koszty operacyjne 7 733 385 7 962 307 8 198 239 8 441 402 8 692 026 8 950 345 

Zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy 8 369 352 8 613 536 8 865 098 9 394 928 9 391 278 9 666 380 

 

Kategoria/Rok 2026 2027 2028 2029 2030 

Nakłady inwestycyjne 733 219 1 048 413 768 836 787 288 806 183 

Koszty operacyjne 9 216 605 9 491 055 9 773 956 10 065 575 10 366 190 

Zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy 9 949 824 10 539 468 10 542 792 10 852 863 11 172 373 

Tabela 54 - Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w latach 2014 – 2030 (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

8.7 Prognoza rachunku zysków i strat projektu 

Zgodnie z instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych 

w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 16 czerwca 2008 

roku, rachunek zysków i strat powinien być przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). 

Projekt będzie realizowany przez jednostkę sektora finansów publicznych, w związku z powyższym 

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy nie obejmuje zapasów i należności. Na potrzeby przedmiotowego 

opracowania przygotowano uproszczoną prognozę rachunku zysków i strat przedsięwzięcia w okresie 

odniesienia.  

Prognoza ta przedstawiona została w poniższej tabeli. 
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Lp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Koszty 1 321 426,00 24 727 938,13 4 248 066,99 7 486 224,35 7 902 227,13 8 378 486,49 8 369 351,57 

3 Strata - 1 321 426,00 - 24 727 938,13 - 4 248 066,99 - 7 486 224,35 - 7 902 227,13 - 8 378 486,49 - 8 369 351,57 

 

Lp. Kategoria/Okres projekcji 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Koszty 8 613 536,29 8 865 097,65 9 394 928,11 9 391 278,12 9 666 379,82 

3 Strata - 8 613 536,29 - 8 865 097,65 - 9 394 928,11 - 9 391 278,12 - 9 666 379,82 

 

Lp. Kategoria/Okres projekcji 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Koszty 9 949 823,84 10 539 467,69 10 542 791,72 10 852 863,26 11 172 373,08 

3 Strata - 9 949 823,84 - 10 539 467,69 - 10 542 791,72 - 10 852 863,26 - 11 172 373,08 

Tabela 55 - Prognoza Rachunku Zysków i Strat 

Źródło: Opracowanie własne 
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8.8 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu 

Przy tworzeniu prognozy przepływów pieniężnych dla Projektu przyjęto założenie, że rozliczenie 

dofinansowania Unii Europejskiej nastąpi w roku, w którym poniesiono rozliczane koszty. Założenie to może 

nie być prawdziwe w przypadku rozliczenia ostatniego kwartału każdego roku, nie można jednak obecnie 

jednoznacznie stwierdzić, jakie kwoty podlegałyby przesunięciu na rok następny. 

Prognozę rachunku przepływów pieniężnych Projektu w okresie odniesienia przedstawia poniższa tabela 

(wartości w zł. brutto): 
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Lp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

      

I Zysk/Strata netto 0,00 -1 049 364,13 -13 851 966,99 -16 497 834,51 -7 657 267,25 -8 132 456,93 

II Korekty razem 0,00 0,00 9 603 900,00 9 603 900,00 361 544,92 621 197,32 

1 Amortyzacja 0,00 0,00 9 603 900,00 9 603 900,00 361 544,92 621 197,32 

III Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0,00 -1 049 364,13 -4 248 066,99 -6 893 934,51 -7 295 722,33 -7 511 259,61 

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

      

I Wpływy   0,00 0,00 0,00  

II Wydatki 1 321 426,00 23 678 574,00 0,00 592 289,84 606 504,80 867 226,88 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 321 426,00 -23 678 574,00 0,00 -592 289,84 -606 504,80 -867 226,88 

C 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

      

I Wpływy 1 321 426,00 24 727 938,13 4 248 066,99 7 486 224,35 7 902 227,13 8 378 486,49 

1 Krajowy wkład własny 198 213,90 4 601 150,23 4 248 066,99 7 486 224,35 7 902 227,13 8 378 486,49 

4 Inne wpływy finansowe (dotacja UE) 1 123 212,10 20 126 787,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 321 426,00 24 727 938,13 4 248 066,99 7 486 224,35 7 902 227,13 8 378 486,49 

D Przepływy pieniężne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Środki pieniężne na początek okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lp. Kategoria/Okres projekcji 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej             

I Zysk/Strata netto -8 421 017,84 -8 664 670,15 -8 915 686,34 -9 125 062,99 -9 448 085,79 -9 722 602,10 

II Korekty razem 687 632,65 702 363,44 717 447,76 683 660,92 756 060,09 772 256,76 

1 Amortyzacja 687 632,65 702 363,44 717 447,76 683 660,92 756 060,09 772 256,76 

III Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7 733 385,19 -7 962 306,72 -8 198 238,57 -8 441 402,07 -8 692 025,69 -8 950 345,33 

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej             

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

II Wydatki 635 966,38 651 229,57 666 859,08 953 526,04 699 252,43 716 034,48 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -635 966,38 -651 229,57 -666 859,08 -953 526,04 -699 252,43 -716 034,48 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej             

I Wpływy 8 369 351,57 8 613 536,29 8 865 097,65 9 394 928,11 9 391 278,12 9 666 379,82 

1 Krajowy wkład własny 8 369 351,57 8 613 536,29 8 865 097,65 9 394 928,11 9 391 278,12 9 666 379,82 

4 Inne wpływy finansowe (dotacja UE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 369 351,57 8 613 536,29 8 865 097,65 9 394 928,11 9 391 278,12 9 666 379,82 

D Przepływy pieniężne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

F Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lp. Kategoria/Okres projekcji 2026 2027 2028 2029 2030 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej           

I Zysk/Strata netto -10 005 446,69 -10 242 747,86 -10 605 252,40 -10 923 906,34 -11 252 204,54 

II Korekty razem 788 842,16 751 693,13 831 296,86 858 331,33 886 014,62 

1 Amortyzacja 788 842,16 751 693,13 831 296,86 858 331,33 886 014,62 

III Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -9 216 604,53 -9 491 054,73 -9 773 955,54 -10 065 575,02 -10 366 189,92 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej           

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 733 219,31 1 048 412,96 768 836,17 787 288,24 806 183,16 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -733 219,31 -1 048 412,96 -768 836,17 -787 288,24 -806 183,16 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej           

I Wpływy 9 949 823,84 10 539 467,69 10 542 791,72 10 852 863,26 11 172 373,08 

1 Krajowy wkład własny 9 949 823,84 10 539 467,69 10 542 791,72 10 852 863,26 11 172 373,08 

4 Inne wpływy finansowe (dotacja UE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 949 823,84 10 539 467,69 10 542 791,72 10 852 863,26 11 172 373,08 

D Przepływy pieniężne netto razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabela 56 - Prognoza przepływów pieniężnych (w zł) 

Źródło: Opracowanie własne 
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8.9 Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu 

Niniejszy rozdział nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych - nie jest konieczne badanie sytuacji 

finansowej tego typu jednostek pod kątem trwałości finansowej Projektu.  

W przypadku likwidacji Beneficjenta - jednostki sektora finansów publicznych - jej zobowiązania, w tym 

zobowiązania finansowe, przejmie inna jednostka tego sektora, zatem trwałość Projektu zostanie 

zachowana. 

8.10 Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości Projektu została przeprowadzona w dwóch perspektywach: 1) wpływu ryzyka na stan 

przepływów pieniężnych i 2) oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. 

Analizując stan przepływów pieniężnych Projektu, omówiony w rozdziale Prognoza rachunku przepływów 

pieniężnych Projektu możemy zauważyć, że przepływy pieniężne netto Projektu w każdym okresie rocznym 

są równe zero. Jest to związane bezpośrednio z modelem finansowania wydatków Beneficjenta, 

pokrywanych z budżetu państwa. 

W każdym roku, koszty generowane przez Projekt są pokrywane ze środków pochodzących z budżetu 

państwa. Środki z budżetu państwa są przydzielane Ustawą Budżetową na dany rok, na podstawie 

planowanych przez Beneficjenta wydatków, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

W przypadku niewykorzystania części środków przeznaczonych na dany rok, zostają w budżecie państwa, 

co powoduje że, w każdym roku przepływy pieniężne netto projektu są równe zero. 

Ze względu na model finansowania wydatków projektu z budżetu państwa, nie jest możliwe 

wygenerowanie dodatnich przepływów pieniężnych w okresie referencyjnym. Jednocześnie, w każdym 

analizowanym przypadku wzrost kosztów związanych z realizacją projektu generuje potrzebę zwiększenia 

wydatków z budżetu beneficjenta. 

Ryzyko/scenariusz 
makroekonomiczny 

Czy przepływy pieniężne stron projektu są dodatnie w okresie 
referencyjnym? 

Podstawowy Pesymistyczny 

20% wzrost kosztu środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i 
prawnych NIE NIE 

20% wzrost kosztu usług 
informatycznych NIE NIE 

20% spadek wartości dotacji NIE NIE 

Tabela 57 - Analiza wrażliwości tabela 1 

Źródło: Opracowanie własne 

W kolejnej tabeli przedstawiono, zgodnie z wytycznymi do SW ocenę prawdopodobieństwa ryzyka, którego 

wpływ na przepływy pieniężne Projektu był poddany analizie. 
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Ryzyko Prawdopodobieństwo Komentarze 

20% wzrost kosztu środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych 
i prawnych 

Niskie 

Doświadczenie wskazuje, że w okresie 
kilkuletnim oczekiwać można raczej 
spadku cen sprzętu komputerowego, 
który stanowi znaczącą część zakupów 
środków trwałych. 

20% wzrost kosztu usług 
informatycznych 

Niskie 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztu 
usług informatycznych jest niskie, 
ponieważ umowy zawierane 
w ramach realizacji projektu będą 
określały dokładny koszt usług. 
Natomiast ryzyku wzrostu kosztu 
usług w okresie poprzedzającym 
podpisanie umów będzie 
przeciwdziałała konkurencja 
w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia, przejawiająca się w 
dążeniu do zaoferowania ceny 
korzystniejszej niż ceny innych ofert. 

20% spadek wartości dotacji Niskie 

W przypadku pogorszenia się kursu 
euro, wartość dotacji obniży się 
relatywnie do spadku wartości euro. 
Jednak w sytuacji, gdy będą 
podpisane zamówienia, różnica 
wynikająca ze spadku wartości dotacji 
będzie wyrównywana bezpośrednio 
ze środków budżetu państwa. 
W związku z tym, zmiana wartości 
dotacji nie wpływanie na poziom 
kosztów i na wyniki analizy 
wrażliwości. 

Tabela 58 - Analiza wrażliwości tabela 2 

Źródło: Opracowanie własne 

8.11 Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu 

Celem analizy finansowej, zgodnie z wytycznymi do sporządzania SW, jest uzasadnienie, że planowane 

wydatki w ramach projektu są zgodne, uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia założonych celów 

i zakresu projektu. Ocena finansowej trwałości projektu służy zbadaniu czy przedsięwzięciu nie grozi 

wyczerpanie środków pieniężnych przeznaczonych na jego realizację oraz przedstawieniu powiązań 

wpływów w czasie. 

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wyniosą 25 000 000  zł brutto i będą rozłożone na lata 2014-2015. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy zapewniający terminową realizację projektu został przedstawiony we 

wcześniejszej części niniejszego rozdziału. 

W przedmiotowym Projekcie mamy do czynienia z inwestycją nie będącą przedsięwzięciem komercyjnym, 

a zatem nie generuje ono przychodów, które mogłyby przynajmniej częściowo pokryć nakłady 

inwestycyjne. Z punktu widzenia oceny finansowej trwałości projektu oznacza to, iż wszelkie wydatki 
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związane z inwestycją w kolejnych latach będą finansowane ze środków własnych podmiotu 

odpowiedzialnego za utrzymanie projektu. 

W latach 2014-2015 środki potrzebne na zrealizowanie Projektu stanowiące wydatki kwalifikowane będą 

finansowane w 85% ze źródeł unijnych, oraz w 15% ze środków z budżetu państwa.  

Nakłady odtworzeniowe oraz koszty operacyjne (koszty eksploatacji) będą pokryte ze środków własnych 

Beneficjenta. Będą one generowały w takiej wysokości zapotrzebowanie na środki krajowe z budżetu 

państwa (co zostało zaprezentowane w ramach prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy). 

Na podstawie przedstawionych w niniejszej analizie prognoz finansowych, oszacowano również wskaźniki 

efektywności finansowej projektu: 

 finansową bieżącą wartość netto inwestycji (FNPV/C), 

 finansową stopę zwrotu inwestycji (FRR/C), 

 finansową bieżącą wartość netto kapitału (FNPV/K), 

 finansową stopę zwrotu kapitału FRR/K. 

Należy zaznaczyć, iż ze względu na charakter przedsięwzięcia i dane finansowe przedstawione w niniejszym 

rozdziale, wskaźniki FRR/C oraz FRR/K nie były możliwe do obliczenia. 

Wyniki analizy wskaźników finansowych podsumowuje poniższa tabela: 
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Pozycja/Rok Razem 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Przychody (w zł) 161 855 111 1 321 426 24 727 938 4 248 067 7 486 224 7 902 227 8 378 486 

Dofinansowanie UE 21 250 000 1 123 212 20 126 788 0 0 0 0 

Krajowy wkład 
własny 140 172 260 198 214 4 601 150 4 248 067 7 486 224 7 902 227 8 378 486 

Wartość rezydualna 432 851 0 0 0 0 0 0 

Wydatki (w zł) 161 422 260 1 321 426 24 727 938 4 248 067 7 486 224 7 902 227 8 378 486 

Nakłady 
inwestycyjne 25 000 000 1 321 426 23 678 574 0 0 0 0 

Nakłady 
odtworzeniowe 10 532 829 0 0 0 592 290 606 505 867 227 

Koszty operacyjne 125 889 431 0 1 049 364 4 248 067 6 893 935 7 295 722 7 511 260 

       

 

Przychody - 
dofinansowanie UE 
- wydatki   -1 123 212 -20 126 788 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość FNPV/C -19 632 782       

wartość FRR/C -       

       

 

Przychody - 
wydatki   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość FNPV/K 126 345       

wartość FRR/K -       

 

Pozycja/Rok Razem 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Przychody (w zł) 161 855 111 8 369 352 8 613 536 8 865 098 9 394 928 9 391 278 9 666 380 

Dofinansowanie 
UE 21 250 000 0 0 0 0 0 0 

Krajowy wkład 
własny 140 172 260 8 369 352 8 613 536 8 865 098 9 394 928 9 391 278 9 666 380 

Wartość 
rezydualna 432 851 0 0 0 0 0 0 

Wydatki (w zł) 161 422 260 8 369 352 8 613 536 8 865 098 9 394 928 9 391 278 9 666 380 

Nakłady 
inwestycyjne 25 000 000 0 0 0 0 0 0 

Nakłady 
odtworzeniowe 10 532 829 635 966 651 230 666 859 953 526 699 252 716 034 

Koszty operacyjne 125 889 431 7 733 385 7 962 307 8 198 239 8 441 402 8 692 026 8 950 345 

       

 

Przychody - 
dofinansowanie 
UE - wydatki   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość FNPV/C -19 632 782 

     

 

wartość FRR/C - 

     

 

       

 

Przychody - 
wydatki   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wartość FNPV/K 126 345 

     

 

wartość FRR/K - 
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Pozycja/Rok Razem 2026 2027 2028 2029 2030 

Przychody (w zł) 161 855 111 9 949 824 10 539 468 10 542 792 10 852 863 11 605 224 

Dofinansowanie UE 21 250 000 0 0 0 0 0 

Krajowy wkład 
własny 140 172 260 9 949 824 10 539 468 10 542 792 10 852 863 11 172 373 

Wartość rezydualna 432 851 0 0 0 0 432 851 

Wydatki (w zł) 161 422 260 9 949 824 10 539 468 10 542 792 10 852 863 11 172 373 

Nakłady 
inwestycyjne 25 000 000 0 0 0 0 0 

Nakłady 
odtworzeniowe 10 532 829 733 219 1 048 413 768 836 787 288 806 183 

Koszty operacyjne 125 889 431 9 216 605 9 491 055 9 773 956 10 065 575 10 366 190 

  

     

Przychody - 
dofinansowanie UE - 
wydatki   0,00 0,00 0,00 0,00 432 851,22 

wartość FNPV/C -19 632 782      

wartość FRR/C -      

  

     

Przychody - wydatki   0,00 0,00 0,00 0,00 432 851,22 

wartość FNPV/K 126 345      

wartość FRR/K - 

     Tabela 59 - Wskaźniki efektywności finansowej Projektu 

Źródło: Opracowanie własne 

9 Analiza kosztów i korzyści społecznych 
Analiza kosztów i korzyści projektu stanowi oceną przedsięwzięcia w szerokim kontekście, 

obejmującym nie tylko sam projekt, ale również jego wpływ na otoczenie zewnętrzne. Wynikiem 

analizy będzie zdefiniowanie korzyści społecznych generowanych przez projekt, a także określenie 

jakie wywołuje on koszty społeczne. 

Przeprowadzona analiza polega na przełożeniu kosztów i korzyści społecznych, które nie mają 

odzwierciedlenia wprost w przepływach finansowych, na wartości pieniężne, skorygowaniu 

uzyskanych wyników finansowych o uzyskane wartości, a następnie obliczeniu efektywności 

ekonomicznej inwestycji – za pomocą wskaźników ENVP (Ekonomiczna Wartość Bieżąca Netto) i EIRR 

(Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu).) 

Celem analizy ekonomicznej jest oszacowanie oddziaływania Projektu na obszar społeczno-

ekonomiczny w wartościach pieniężnych zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak  

i w okresie jej eksploatacji. Jeżeli w wyniku oddziaływania ogólnospołecznego inwestycji, korzyści 

społeczno-ekonomiczne rekompensują poniesione koszty finansowe, wówczas inwestycja, która nie 

jest opłacalna finansowo może wykazać opłacalność ekonomiczną i tym samym kwalifikować się do 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

W kontekście oddziaływań ogólnospołecznych realizacja Projektu będzie generowała szereg efektów 

społeczno-ekonomicznych. Na potrzeby analizy ekonomicznej dokonano kwantyfikacji tych kategorii 
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efektów, których oszacowanie jest możliwe na podstawie dostępnych danych i prognoz dla Projektu. 

Do kategorii tych należą: 

 

 Oszczędności wynikające ze stosowania formularzy w formie elektronicznej 

 Oszczędności wynikające z realizacji systemu SSOZ 

 Oszczędności wynikające z zapewnienia dostępności leków 

 Oszczędności wynikające ze stosowania systemu SMKPM 

 Oszczędności materiału i logistyki w wyniku realizacji SMZ 

 Oszczędności w dostarczaniu sprawozdań  

 Koszty związane z realizacją oraz utrzymaniem projektu 

  

9.1 Podstawowe założenia analizy ekonomicznej 

 

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że okres analizy, wspólny dla części finansowej i ekonomicznej, 

obejmuje lata 2014-2030. Pierwsze wydatki związane z fazą właściwej realizacji Projektu 

zaplanowano na 2014 r. Tym samym okres analizy wynosi 17 lat od roku poniesienia pierwszych 

wydatków. 

Analiza ekonomiczna przeprowadzona została w PLN, w cenach bieżących. Analizę zestawiono w 

okresach rocznych. W analizie przyjęto ekonomiczna stopa dyskontowa w wysokości 5,5%.  

 

9.2 Korekta przepływów finansowych 

W celu właściwego określenia kosztów i korzyści społecznych powstałych w wyniku realizacji 

projektu, dokonano korekty przepływów finansowych, uwzględniając wskaźniki, które mogłyby 

zniekształcać wynik analizy ekonomicznej. W szczególności uwzględniono: 

 efekty fiskalne, 

 przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne. 

 

9.2.1 Korekta o efekty fiskalne  

 

Nakłady inwestycyjne projektu zostały skorygowane na potrzeby analizy ekonomicznej o koszty 

narzutów na wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę. Celem tej korekty jest wyłączenie 

z nakładów inwestycyjnych tych przepływów pieniężnych, które nie stanowią kosztów ani korzyści 

ekonomicznych Projektu, ponieważ wiążą się jedynie z przekazaniem kontroli nad pewnymi zasobami 

między grupami społecznymi. Na potrzeby korekty przyjęto, że udział płac brutto w nakładach 
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inwestycyjnych Projektu wynosi 22%. Przyjęto również, że narzut kosztów wynagrodzenia 

ponoszonego przez pracodawcę wynosi 31%. 

Założono również, że całość kosztów usług doradczych i wynagrodzeń w latach realizacji inwestycji są 

to koszty osobowe, w związku, z czym skorygowano je o 31%.  

Podobną korektę zastosowano również w stosunku do nakładów odtworzeniowych.  

Wszelkie pozostałe wydatki związane z realizacją i utrzymaniem projektu (tj. nakłady inwestycyjne, 

odtworzeniowe oraz koszty operacyjne) skorygowano również o podatek VAT. 

9.2.2 Przekształcenie cen rynkowych w kalkulacyjne 

 

Oprócz wyeliminowania wpływu czynników fiskalnych i uwzględnienia efektów zewnętrznych, w 

ramach analizy ekonomicznej korygowane są ceny i płace tak, aby wyeliminować zniekształcenia 

spowodowane niedoskonałościami rynku, które sprawiają, że nominalne ceny i płace nie 

odzwierciedlają alternatywnego kosztu projektu. 

Biorąc pod uwagę, że standardowy wskaźnik korekty dla Polski dla ostatnich lat wynosi 0,96 co 

oznacza, że ceny kalkulacyjne są bliskie cenom rynkowym, pominięto korektę wynikającą ze 

zniekształceń rynkowych. 

 

9.3 Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu 

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu ze względu na jego specyfikę opisano w podziale na 

poszczególne systemy informatyczne stanowiące produkty Projektu.   

Analiza korzyści została przeprowadzona w ujęciu ilościowym, a także jakościowym.   

Szczegółowe wyliczenia dla zaprezentowanych w niniejszym rozdziale korzyści przedstawione zostały 

w załączniku do SW – analiza finansowa w arkuszach ”AKiK – obliczenia 1” oraz „AKiK – obliczenia 2”. 

9.4 Analiza ilościowa korzyści społecznych 

 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia  

Podstawową mierzalną korzyścią z wdrożenia SSOZ będzie optymalizacja procesu sprawozdawczości 

statystycznej w ochronie zdrowia. System SSOZ umożliwi jednostkom sprawozdającym wypełnianie 

aktualnych sprawozdań statystycznych w formie elektronicznej oraz zapewni odpowiednią walidację 

danych, tym samym minimalizując ryzyko wystąpienia braków bądź błędów w sprawozdaniu (co 

powinno zmniejszyć konieczność poprawiania i ponawiania sprawozdań, a w efekcie pozwoli 

zaoszczędzić czas) System SSOZ umożliwi jednostkom nadzorującym lepsze zarządzanie procesem 

sprawozdawczości przez podmioty objęte tym obowiązkiem oraz pozwoli skuteczniej monitorować 
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stan realizacji tego obowiązku (co również powinno prowadzić do oszczędności czasu). Na potrzeby 

niniejszej analizy przyjęto następujące założenia: 

1. Szacowana liczba wszystkich sprawozdań statycznych szacowna jest w 2013 roku na 300 

tysięcy w skali roku. Dla potrzeb analizy, założono że w okresie 2015-2030 liczba 

sprawozdań będzie na tym samym poziomie. 

2. Założono, że stopień dojścia do objęcia nowym systemem wszystkich sprawozdań 

statystycznych potrwa do roku 2019, i dlatego w okresie 2015-2018 założono stopniowy 

wzrost zakresu działania systemu SSOZ. 

3. Celem oszacowania kosztów pracy niezbędnych na potrzeby niniejszej analizy, jako 

punkt wyjściowy przyjęto średnią płacę brutto w kraju na poziomie 3 808 złotych 

miesięcznie (zgodnie z danymi GUS za rok 2013), co daje kwotę netto - 2720,19 złotych. 

4. Założono, iż średnio pracownik przepracowuje w miesiącu 180 godzin, co daje 10 800 

minut w skali miesiąca. 

5. Dla poszczególnych lat okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 2030) uwzględniona 

została dynamika realnego wzrostu płac w poszczególnych latach (wg założeń 

makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki), w wyniku czego 

uzyskano szacowane kwoty średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach okresu 

referencyjnego.  

6. Uwzględniając założenia z pkt. 4 i 5 dla poszczególnych lat okresu referencyjnego 

wyznaczono średni koszt pracy na jedną minutę. Począwszy od roku 2015 jest to 

odpowiednio 0,36 zł brutto na jedną minutę. Kwota ta w kolejnych latach sukcesywnie 

wzrasta (ze względu na szacowaną dynamikę wzrostu płac) i w 2030 roku osiąga 

odpowiednio 0,59 zł brutto na jedną minutę. 

7. Zakładane oszczędności czasowe na poziomie jednostki sprawozdającej, z uwagi na 

mechanizmy walidacji sprawozdań przez system SSOZ,  oszacowano na 2 minuty na 

każde sprawozdanie statystyczne. 

8. Zakładane oszczędności czasowe na poziomie jednostki nadzorującej, z uwagi na 

mechanizmy usprawniające nadzór i zarządzanie procesem sprawozdawczości 

statystycznej przez system SSOZ, oszacowana na 2 minuty na każde sprawozdanie 

statystyczne. 

9. Szacując oszczędności niezbędnych nakładów pracy uwzględniono dodatkowo 

planowane stosowanie okresu przejściowego dla używania (w odniesieniu do procesu 

sprawozdawczości statystycznej) dla osiągnięcia pełnego zakresu przez nowy system 

SSOZ. Dlatego dla roku wdrożenia Projektu – 2015 przyjęto, że w zakres SSOZ obejmie 

50% wszystkich sprawozdań, w roku 2016 szacuje się wzrost do 70 %, 2017 do 80 %, 

2018 do 90%, by w roku 2019 i kolejnych latach uzyskać 100% sprawozdań 

statystycznych obsługiwanych i zarządzanych przez system SSOZ.  

10. Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona nakładami pracy w kolejnych latach 

została ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane kwoty w 

całym okresie referencyjnym (2015 – 2028 r.) oszczędność nakładów pracy liczona w 

kwocie brutto wyniosła odpowiednio 8 655 073,02 złotych, a w kwocie netto 6 356 

423,01 złotych. 
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Jako kolejną, mierzalną korzyść z wdrożenia systemu SSOZ wykazać można ograniczenie kosztów 

ponoszonych na potrzeby dostarczenia sprawozdań statystycznych, w odniesieniu do możliwości 

przekazywania wszystkich sprawozdań statystycznych w formie elektronicznej. Na potrzeby niniejszej 

analizy przyjęto następujące założenia:  

1. Szacowana liczba wszystkich sprawozdań statystycznych szacowna jest w 2013 roku na 300 

tysięcy w skali roku. Dla potrzeb analizy, założono, że w okresie 2015-2030 liczba sprawozdań 

będzie na tym samym poziomie 

2. Uwzględniono szacunkowy średni miesięczny koszt łącza internetowego (od 2Mb/s - 10Mb/s) 

dla klienta biznesowego - kwota brutto 70,00 złotych (netto 56,91 zł – bez podatku VAT). 

Kwotę tą oszacowano bazując na udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 

„Analizie cen usług dostępu do internetu stacjonarnego w Polsce” . 

3. Uwzględniono koszt najtańszej przesyłki pocztowej (list zwykły lokalny) wg aktualnego 

cennika – 1,35 zł brutto (1,10 zł netto – bez podatku VAT).  

4. Z uwzględnieniem założeń przyjętych w p. 2 oszacowano średni koszt minuty połączenia 

internetowego (w wyliczeniach założono efektywny czas pracy – średnio przyjęto 180 godzin 

pracy w miesiącu). W wyniku uzyskano 0,0066 zł brutto za minutę połączenia (0,0054 zł 

netto). 

5. Z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (wg założeń makroekonomicznych opublikowanych 

przez Ministerstwo Gospodarki) w poszczególnych latach okresu referencyjnego Projektu 

(lata 2015 – 2030) oszacowane zostały średnie koszty łącza internetowego na minutę oraz 

koszty najtańszej przesyłki pocztowej dla poszczególnych lat okresu referencyjnego.  

6. Przyjęto analogiczne (jak przy analizie korzyści wynikających ze zmniejszenia nakładów pracy) 

założenia, w zakresie rozszerzania zakresu SSOZ w okresie 2015-2018 (50%-90%), by 

docelowo w 2019 roku system obsługiwał wszystkie sprawozdania statystyczne (100%). 

7. Uwzględniając zakres danych niezbędnych do wypełnienia (w formie elektronicznej) 

sprawozdania statystycznego, oszacowano średni czas potrzebny na wypełnienie takiego 

sprawozdania na 5 minut.   

8. Uwzględniając powyższe założenia oszacowano potencjalne oszczędności poprzez 

porównanie kosztów złożenia sprawozdania statystycznego w formie papierowej (drogą 

pocztową) z kosztami zgłoszenia w formie elektronicznej (koszt 1 minuty korzystania z łącza 

internetowego przemnożono przez oszacowany w czas potrzebny na wypełnienie 

sprawozdania w formie elektronicznej). 

Uwzględniając ww. założenia oszczędność wynikająca ze stosowania sprawozdań statystycznych w 

formie elektronicznej została ujęta w załączonej do studium analizie. Sumując szacowane kwoty w 

całym okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność w kwocie brutto wyniosła odpowiednio 7 

467 635,60 złotych, a w kwocie netto 6 069 953,33 złotych. 

System Monitorowania Zagrożeń  

Podstawową mierzalną korzyścią z wdrożenia Systemu Monitorowania Zagrożeń będzie 

optymalizacja procesu zgłaszania zagrożenia przez podmioty lecznicze i lekarzy. Umożliwienie 

wprowadzania/rejestracji zgłoszeń w formie elektronicznej zapewni odpowiednią walidację danych, 

tym samym minimalizując ryzyko wystąpienia braków bądź błędów w zgłoszeniu. Zastosowanie 
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kreatorów wspierających wypełnianie formularza w wersji elektronicznej wpłynie pozytywnie na 

ergonomię wypełniania zgłoszeń, a tym samym nakłady pracy niezbędne do wypełnienia takiego 

zgłoszenia zostaną zmniejszone w odniesieniu do dotychczas stosowanej formy wypełniania zgłoszeń 

– w wersji papierowej. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące założenia:  

1. Bazując na informacjach przekazanych przez interesariuszy Projektu szacuje się, iż rocznie 

może być składanych od 600 000 do około 1 mln zgłoszeń o zagrożeniach (szacunki te 

obejmują wszystkie typy zgłoszeń, które będą obsługiwane w SMZ). Na potrzeby niniejszej 

analizy przyjęto założenie, że rocznie przyjmowanych będzie 1 000 000 zgłoszeń.  

2. Celem oszacowania kosztów pracy niezbędnych na potrzeby niniejszej analizy, jako punkt 

wyjściowy przyjęto średnią płacę w kraju na poziomie 3 808 zł miesięcznie (zgodnie z danymi 

GUS za rok 2013), co daje kwotę netto – 2 720,19 zł. 

3. Założono, iż średnio pracownik przepracowuje w miesiącu 180 godzin, co daje 10 800 minut 

w skali miesiąca. 

4. Dla poszczególnych lat okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 2030) uwzględniona 

została dynamika realnego wzrostu płac w poszczególnych latach (wg założeń 

makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki), w wyniku czego 

uzyskano szacowane kwoty średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach okresu 

referencyjnego.  

5. Uwzględniając założenia z p. 3 oraz 4 dla poszczególnych lat okresu referencyjnego 

wyznaczono średni koszt pracy na jedną minutę. Począwszy od roku 2015 jest to 

odpowiednio 0,36 zł brutto na jedną minutę. Kwota ta w kolejnych latach sukcesywnie 

wzrasta (ze względu na szacowaną dynamikę wzrostu płac) i w 2030 roku osiąga 

odpowiednio 0,59 zł brutto na jedną minutę. 

6. Założono, że dzięki udostępnionym formularzom elektronicznym oszczędność czasu w 

zakresie przygotowania dla pojedynczego zagrożenia w formie elektronicznej wyniesie 5 

minuty w porównaniu z przygotowaniem formularza w dotychczasowej – papierowej formie.  

7. Szacując oszczędności niezbędnych nakładów pracy uwzględniono dodatkowo planowane 

stosowanie okresu przejściowego dla używania (w odniesieniu do procesu monitorowania 

zagrożeń) dokumentacji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Dlatego dla roku 

wdrożenia Projektu – 2015 przyjęto, że w formie elektronicznej złożonych zostanie 5% 

zgłoszeń, w roku 2016 szacuje się wzrost do 20 %, 2017 do 50 %, by w roku 2018 i kolejnych 

latach uzyskać 100% formularzy składanych w formie elektronicznej.  

8. Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona nakładami pracy w kolejnych latach została 

ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane kwoty w całym 

okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność nakładów pracy liczona w kwocie brutto 

wyniosła odpowiednio 32 945 733,28 zł, a w kwocie netto 23 534 310,45 zł. 

Jako kolejną, mierzalną korzyść z wdrożenia Systemu Monitorowania Zagrożeń wykazać można 

ograniczenie kosztów ponoszonych na potrzeby dostarczenia zgłoszenia w dotychczasowej - 

papierowej formie (przy użyciu usług pocztowych), w odniesieniu do możliwości przekazywania 

zgłoszeń w formie elektronicznej. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące założenia:  

1. Liczba zgłoszeń o zagrożeniach zgodnie z wcześniejszym opisem – 1 000 000 zgłoszeń.  
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2. Uwzględniono szacunkowy średni miesięczny koszt łącza internetowego (od 2Mb/s - 

10Mb/s) dla klienta biznesowego - kwota brutto 70,00 zł (netto 56,91 zł – bez podatku VAT). 

Kwotę tą oszacowano bazując na udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 

„Analizie cen usług dostępu do internetu stacjonarnego w Polsce”14. 

3. 3. Uwzględniono koszt najtańszej przesyłki pocztowej (list zwykły lokalny) wg aktualnego 

cennika – 1,35 zł brutto (1,10 zł netto – bez podatku VAT).   

4. Z uwzględnieniem założeń przyjętych w p. 2 oszacowano średni koszt minuty połączenia 

internetowego (w wyliczeniach założono efektywny czas pracy – średnio przyjęto 180 godzin 

pracy w miesiącu). W wyniku uzyskano 0,0066 zł brutto za minutę połączenia (0,0054 zł 

netto). 

5. Z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (wg założeń makroekonomicznych opublikowanych 

przez Ministerstwo Gospodarki) w poszczególnych latach okresu referencyjnego Projektu 

(lata 2015 – 2030) oszacowane zostały średnie koszty łącza internetowego na minutę oraz 

koszty najtańszej przesyłki pocztowej dla poszczególnych lat okresu referencyjnego.  

6. Przyjęto analogiczne (jak przy analizie korzyści wynikających ze zmniejszenia nakładów pracy) 

założenia, w zakresie ilości składanych zgłoszeń w formie elektronicznej w poszczególnych 

latach, w kontekście planowanego okresu przejściowego dla stosowania dokumentacji w 

formie elektronicznej i papierowej. 

7. Uwzględniając zakres danych niezbędnych do wypełnienia (w formie elektronicznej) 

zgłoszenia o zagrożeniu, oszacowano średni czas potrzebny na wypełnienie takiego 

zgłoszenia na 5 minut.   

8. Uwzględniając powyższe założenia oszacowano potencjalne oszczędności poprzez 

porównanie (dla puli zgłoszeń oszacowanych, jako składanych drogą elektroniczną w danym 

roku) kosztów złożenia zgłoszenia w formie papierowej (drogą pocztową) z kosztami 

zgłoszenia w formie elektronicznej (koszt 1 minuty korzystania z łącza internetowego 

przemnożono przez oszacowany w p. 7 czas potrzebny na wypełnienie zgłoszenia w formie 

elektronicznej).   

Uwzględniając ww. założenia oszczędność wynikająca ze stosowania zgłoszeń w formie elektronicznej 

została ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane kwoty w całym 

okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność w kwocie brutto wyniosła odpowiednio 23 282 

334,32 zł, a w kwocie netto 18 931 674,24zł. 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi  

Przykładową mierzalną korzyścią z wdrożenia ZSMOPL będzie zabezpieczenie przed zjawiskiem 

wystąpienia braku produktu leczniczego na rynku. System ZSMOPL będzie obsługiwał procesy, które 

będą wspomagać od strony analitycznej, instytucje centralne odpowiedzialne za skuteczne 

zabezpieczenie dostępności leków dla pacjentów. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące 

założenia: 

                                                           

14 http://www.uke.gov.pl/analiza-cen-uslug-dostepu-do-internetu-stacjonarnego-w-polsce-13548 
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1. Liczba dni absencji chorobowych w roku wg danych ZUS w 2013 roku wyniosła 206 776 000 

dni. Dla 2015 roku założono taką samą liczbę, natomiast dla kolejnych lat założono 2% 

corocznego wzrostu. 

2. Założono 0,01 % wzrostu absencji chorobowych wynikających z braku dostępności leków 

przez cały okres 2015-2030. 

3. Z założeń w pkt. 1 i pkt. 2 oszacowano liczbę dodatkowych dni absencji chorobowych z 

powodu braku dostępności leków, która w 2015 roku wyniesie 20.678 dni. 

4. Celem oszacowania kosztów pracy niezbędnych na potrzeby niniejszej analizy, jako punkt 

wyjściowy przyjęto średnią płacę brutto w kraju na poziomie 3 808 złotych miesięcznie 

(zgodnie z danymi GUS za rok 2013), co daje kwotę netto – 2 720,19 zł. 

5. Założono, iż średnio pracownik przepracowuje w miesiącu 22 dni. 

6. Dla poszczególnych lat okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 2030) uwzględniona 

została dynamika realnego wzrostu płac w poszczególnych latach (wg założeń 

makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki), w wyniku czego 

uzyskano szacowane kwoty średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach okresu 

referencyjnego.  

7. Uwzględniając założenia z pkt. 4-6 dla poszczególnych lat okresu referencyjnego wyznaczono 

średni koszt pracy na jeden dzień. Począwszy od roku 2015 jest to odpowiednio 176,92 

złotych brutto na jeden dzień. Kwota ta w kolejnych latach sukcesywnie wzrasta (ze względu 

na szacowaną dynamikę wzrostu płac) i w 2030 roku osiąga odpowiednio 290,42 złotych 

brutto na jeden dzień. 

Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona wartością potencjalnych oszczędności dni absencji 

chorobowych wynikających z zapewnienia dostępności leków dzięki wykorzystaniu system ZSMOPL, 

w kolejnych latach została ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane 

kwoty w całym okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność dodatkowych dni absencji 

chorobowych wynikających z braku dostępności leków na rynku w kwocie brutto wyniosła 

odpowiednio 88 934 304,53 złotych, a w kwocie netto 63 528 940,61 złotych.  

System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Personelu Medycznego  

Potrzeba wprowadzenie SMKPPM wynika głownie z przesłanek społecznych wiążących się z 

dynamicznymi zmianami demograficznymi i co raz trudniejszym dostępem do specjalistów jak i 

zmianami w zakresie nowych technologii w medycynie. Jak podaje badania ewaluacyjne „Analiza 

potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody 

niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” wykonane przez firmę IBC Group 

Central Europe Holding S.A. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia: „Obserwowane ograniczenie 

dostępności do lekarzy specjalistów świadczy o istnieniu deficytowych specjalności. Należą do nich: 

epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja 

medyczna, jak również anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia 

narządu ruchu, chirurgia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, kardiologia, kardiologia 

dziecięca medycyna pracy, medycyna ratunkowa, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia 

dziecięca, pediatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna i stomatologia 

dziecięca. Zachęcenie lekarzy do podejmowania specjalizacji zapewni poprawę dostępności 
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pacjentów do świadczeń specjalistycznych, jak również zapobiegnie tzw. „luce pokoleniowej” w wielu 

specjalnościach, w dużym stopniu wynikającej z migracji młodych lekarzy. Aby w/w. specjalizacje 

stały się powszechne nie zaś deficytowe, należałoby zapewnić odpowiednie szkolenia oraz 

odpowiednie warunki tych szkoleń ograniczające do minimum trudności związane z uczestnictwem w 

szkoleniach.”  

Aby zapewnić odpowiednie warunki szkoleniowe o których mowa niezbędne jest wdrożenie systemu 

monitorującego potrzeby i przebieg szkolenia pracowników medycznych. Projektowany system 

będzie umożliwiał na podstawie elektronicznej karty specjalizacji określenie listy szkoleń, które 

pozostały do przeprowadzenia. Pozwoli to na planowanie szkoleń i kursów specjalizacyjnych w 

sposób optymalny to jest zapewniający skończenie specjalizacji w założonym terminie.  

Jest to szczególnie istotne ze względu na dostępność świadczeń zdrowotnych na terenie kraju. 

Roczne nakłady na płace lekarzy rezydentów przebywających na specjalizacji  lekarskiej kształtują się 

na następującym poziomie:  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Etaty* 8098 9634 10639 12475 14417 15220 

Wysokość 
wynagrodzenia 
zasadniczego podana  
w PLN** 

1 757 2 473 
od 3 170 
do 3 890 

od 3 170 
do 3 890 

od 3 170 
do 3 890 

od 3 170 

do 3 890 

Środki wydatkowane  
w tys. zł 

162 586 234 472 388 982 460 159 527 007 566 611 

  

Zatem rocznie wydatkowanych jest ponad 0,5 miliarda złotych na płace lekarzy odbywających 

specjalizacje.   

Przy szacowaniu korzyści z wdrożenia systemu SMKPM przyjęto następujące założenia  

1. Liczba użytkowników (personelu medycznego korzystającego z system) - 15 000 .  

2. Celem oszacowania kosztów pracy niezbędnych na potrzeby niniejszej analizy, jako punkt 

wyjściowy przyjęto średnią płacę w kraju na poziomie 3 808 zł miesięcznie (zgodnie z danymi 

GUS za rok 2013), co daje kwotę netto – 2 720,19 zł. 

3. Założono, iż średnio pracownik przepracowuje w miesiącu 180 godzin, co daje 10 800 minut 

w skali miesiąca. 

4. Dla poszczególnych lat okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 2030) uwzględniona 

została dynamika realnego wzrostu płac w poszczególnych latach (wg założeń 

makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki), w wyniku czego 

uzyskano szacowane kwoty średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach okresu 

referencyjnego.  



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 252 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

5. Uwzględniając założenia z p. 3 oraz 4 dla poszczególnych lat okresu referencyjnego 

wyznaczono średni koszt pracy na jedną minutę. Począwszy od roku 2015 jest to 

odpowiednio 0,36 zł brutto na jedną minutę. Kwota ta w kolejnych latach sukcesywnie 

wzrasta (ze względu na szacowaną dynamikę wzrostu płac) i w 2030 roku osiąga odpowiednio 

0,59 zł brutto na jedną minutę. 

6. Założono, że dzięki wdrożeniu systemu na braku konieczności ręcznego wprowadzania 

danych do karty specjalizacji, oraz łatwa dostępności informacji o stażach oraz szkoleniach 

spowoduje że pracownicy medyczni będą w stanie zaoszczędzić 0,25 % czasu czyli około pół   

godziny w skali miesiąca (30 minut), który do tej pory przeznaczali na prowadzenie karty 

specjalizacji oraz innych dokumentów (indeks procedur) w formie papierowej i przeznaczyć 

ten czas na elementy specjalizacji związane z leczeniem pacjentów.  

7. Szacując oszczędności niezbędnych nakładów pracy uwzględniono dodatkowo planowane 

stosowanie okresu przejściowego wynikające ze stopniowego wdrażania systemu w 

poszczególnych latach i stopniowe włączenia nowych roczników personelu w nowy system 

specjalizacji. Dlatego dla roku wdrożenia Projektu – 2015 przyjęto, że w formie elektronicznej 

złożonych zostanie prowadzonych 5% kart specjalizacji, w roku 2016 szacuje się wzrost do 20 

%, 2017 do 40 %, by w roku 2020 i kolejnych latach uzyskać 100% kart specjalizacji 

składanych w formie elektronicznej.  

8. Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona nakładami pracy w kolejnych latach została 

ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane kwoty w całym 

okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność nakładów pracy liczona w kwocie brutto 

wyniosła odpowiednio 32 882 270,82 zł, a w kwocie netto 23 488 976,96 zł. 

 

System Ewidencji Zasobów w Ochronie Zdrowia  

Podstawową mierzalną korzyścią z wdrożenia Systemu Ewidencji Zasobów w Ochronie Zdrowia  

będzie optymalizacja procesu zgłoszenia zasobu przez podmioty lecznicze. Szacuje się że do Systemu 

Ewidencji Zasobów będzie rocznie przyjmowanych około 120 tyś zgłoszeń i aktualizacji dotyczących 

wyrobów medycznych (1 zgłoszenie na podmiot leczniczy) . W wyniku wdrożenia systemu szacuje się 

że zmiana formy papierowej na elektroniczną przyniesienie oszczędności w czasie niezbędnym do 

wypełnienia formularza na poziomie 3 min. Oszczędności te będą wynikały przede wszystkim z faktu 

że dane podmiotu zgłaszającego oraz dane jego struktury, słowniki sprzętu będą znajdowały się w 

systemie i nie trzeba będzie ich wprowadzać a jedynie wskazywać ze słownika. Przy analizie korzyści 

wynikający z faktu zmniejszenia pracochłonności przyjęto następujące założenia:  

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące założenia:  

1. Oszacowano, że każdy podmiot leczniczy będzie dokonywał średnio 1 zgłoszenia rocznie (120 000 

podmiotów) .   

2. Celem oszacowania kosztów pracy niezbędnych na potrzeby niniejszej analizy, jako punkt 

wyjściowy przyjęto średnią płacę w kraju na poziomie 3 808 zł miesięcznie (zgodnie z danymi GUS za 

rok 2013), co daje kwotę netto – 2 720,19 zł. 
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3. Założono, iż średnio pracownik przepracowuje w miesiącu 180 godzin, co daje 10 800 minut w 

skali miesiąca. 

4. Dla poszczególnych lat okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 2030) uwzględniona została 

dynamika realnego wzrostu płac w poszczególnych latach (wg założeń makroekonomicznych 

opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki), w wyniku czego uzyskano szacowane kwoty 

średniego wynagrodzenia w poszczególnych latach okresu referencyjnego.  

5. Uwzględniając założenia z pkt. 3 oraz 4 dla poszczególnych lat okresu referencyjnego wyznaczono 

średni koszt pracy na jedną minutę. Począwszy od roku 2015 jest to odpowiednio 0,36 zł brutto na 

jedną minutę. Kwota ta w kolejnych latach sukcesywnie wzrasta (ze względu na szacowaną dynamikę 

wzrostu płac) i w 2030 roku osiąga odpowiednio 0,59 zł brutto na jedną minutę. 

6. Założono, że dzięki udostępnionym formularzom elektronicznym oszczędność czasu w zakresie 

przygotowania dla pojedynczego zagrożenia w formie elektronicznej wyniesie 5 minut w porównaniu 

z przygotowaniem formularza w dotychczasowej – papierowej formie.  

7. Szacując oszczędności niezbędnych nakładów pracy uwzględniono dodatkowo planowane 

stosowanie okresu przejściowego dla używania zgłoszeń elektronicznych. Dlatego dla roku wdrożenia 

Projektu – 2015 przyjęto, że w formie elektronicznej złożonych zostanie 5% zgłoszeń, w roku 2016 

szacuje się wzrost do 20 %, 2017 do 50 %, by w roku 2018 i kolejnych latach uzyskać 100% formularzy 

składanych w formie elektronicznej.  

8. Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona nakładami pracy w kolejnych latach została 

ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując szacowane kwoty w całym okresie 

referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność nakładów pracy liczona w kwocie brutto wyniosła 

odpowiednio 3 953 487,99 zł, a w kwocie netto 2 824 117,25 zł. 

Dodatkową korzyścią w stosunku do przekazywania zgłoszeń w wersji papierowej jest oszczędność 

wynikająca ze zmiany formy przekazu. Gdyby nie wdrożenie systemu SEZOZ istniałaby konieczność 

papierowego dokonywania zgłoszeń zasobów.  Jako najtańszą formę zgłoszenia papierowego uznano 

przesyłkę pocztową.   

Przy wyliczeniu korzyści wynikających ze nowoczesnej/elektronicznej formy sprawozdawania przyjęto 

następujące założenia:  

1. Liczba zgłoszeń o zagrożeniach zgodnie z wcześniejszym opisem – 120 000 zgłoszeń.  

2. Uwzględniono szacunkowy średni miesięczny koszt łącza internetowego (od 2Mb/s - 10Mb/s) dla 

klienta biznesowego - kwota brutto 70,00 zł (netto 56,91 zł – bez podatku VAT). Kwotę tą 

oszacowano bazując na udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej „Analizie cen usług 

dostępu do Internetu stacjonarnego w Polsce” . 

3. 3. Uwzględniono koszt najtańszej przesyłki pocztowej (list zwykły lokalny) wg aktualnego 

cennika – 1,35 zł brutto (1,10 zł netto – bez podatku VAT).   
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4. Z uwzględnieniem założeń przyjętych w pkt. 2 oszacowano średni koszt minuty połączenia 

internetowego (w wyliczeniach założono efektywny czas pracy – średnio przyjęto 180 godzin pracy w 

miesiącu). W wyniku uzyskano 0,0066 zł brutto za minutę połączenia (0,0054 zł netto). 

5. Z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (wg założeń makroekonomicznych opublikowanych przez 

Ministerstwo Gospodarki) w poszczególnych latach okresu referencyjnego Projektu (lata 2015 – 

2030) oszacowane zostały średnie koszty łącza internetowego na minutę oraz koszty najtańszej 

przesyłki pocztowej dla poszczególnych lat okresu referencyjnego.  

6. Przyjęto analogiczne (jak przy analizie korzyści wynikających ze zmniejszenia nakładów pracy) 

założenia, w zakresie ilości składanych zgłoszeń w formie elektronicznej w poszczególnych latach, w 

kontekście planowanego okresu przejściowego dla stosowania dokumentacji w formie elektronicznej 

i papierowej. 

7. Uwzględniając zakres danych niezbędnych do wypełnienia (w formie elektronicznej) zgłoszenia 

zasobu, oszacowano średni czas potrzebny na wypełnienie takiego zgłoszenia na 5 minut.   

8. Uwzględniając powyższe założenia oszacowano potencjalne oszczędności poprzez porównanie 

(dla puli zgłoszeń oszacowanych, jako składanych drogą elektroniczną w danym roku) kosztów 

złożenia zgłoszenia w formie papierowej (drogą pocztową) z kosztami zgłoszenia w formie 

elektronicznej (koszt 1 minuty korzystania z łącza internetowego przemnożono przez oszacowany w 

pkt. 7 czas potrzebny na wypełnienie zgłoszenia w formie elektronicznej).   

9. Uwzględniając ww. założenia oszczędność liczona kosztami alternatywnych rozwiązań dostarczenia 

sprawozdania w kolejnych latach została ujęta w załączonej do studium analizie finansowej. Sumując 

szacowane kwoty w całym okresie referencyjnym (2015 – 2030 r.) oszczędność nakładów pracy 

liczona w kwocie brutto wyniosła odpowiednio 2 182 752,00 zł, a w kwocie netto 1 765 318,83 zł 

 

9.5 Analiza jakościowa korzyści społecznych 

Realizowany Projekt przyczyni się do poprawy zarządzania informacją w ochronie zdrowia, co 

przyczyni się do poprawy funkcjonowania jednostek działających w sektorze ochrony zdrowia oraz 

wsparcia kształtowania polityki zdrowotnej państwa. Ze względu na specyfikę projektu i brak 

możliwości oszacowania w ujęciu ilościowym wszystkich korzyści wynikających z realizacji projektu 

przeprowadzono analizę jakościową korzyści. Szczegółową analizę korzyści społecznych uzyskanych w 

wyniku realizacji Projektu przedstawiono w podziale na poszczególne systemy dziedzinowe 

stanowiące jego produkty.  

System Statystyki w Ochronie Zdrowia  

Do najważniejszych korzyści społecznych, o charakterze jakościowym, będących wynikiem wdrożenia 
systemu SSOZ zaliczyć można: 

 poprawę efektywności procesu zbierania danych statystycznych w ochronie zdrowia, co 
biorąc pod uwagę, że dane te są wykorzystywane przy centralnym i regionalnym planowaniu 
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polityki zdrowotnej z horyzontem śród- i długo-okresowym powinno wpłynąć pośrednio, na 
szybszą dostępność tych danych oraz ich lepszą jakość, 

 przyspieszenie procesu dostosowania formularzy sprawozdawczych do wymagań stawianych 
Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, poprzez zastosowanie i rozwój kreatora 
formularzy sprawozdawczych w systemie SSOZ, co powinno pozwolić również na duże 
oszczędności czasu dla prowadzących badania oraz dla placówek medycznych, które będą 
korzystały z tych formatów przesyłania danych, 

 poprawę efektywności działania jednostek nadzorujących proces sprawozdawczości w 
sektorze ochrony zdrowia dzięki, składowym systemu SSOZ, monitorowania procesu 
sprawozdawczości, co pozwoli skutecznie zaoszczędzić czas oraz lepiej wykorzystać 
możliwości analityczne tych jednostek do celów polityki zdrowotnej, 

 wpłynie pozytywnie na możliwość wykorzystania danych zgromadzonych w wyniku realizacji 
projektu P1 (przede wszystkim hurtowni danych) oraz projektu P2 (w zakresie znacznego 
zwiększenia dostępności rejestrów), co również pozwoli na zwiększenie spójności i 
kompletności danych niezbędnych do celów polityki zdrowotnej, 

 możliwość wykorzystania danych o charakterze zarządczym, które będą generowane na 
poziomie poszczególnych systemów dziedzinowych objętych niniejszym projektem (SMKPM, 
SEZOZ, ZSMOPL, SMZ), co z uwagi na charakter i wagę gromadzonych danych przez te 
systemu, również wpłynie pozytywnie na planowanie i realizowanie krajowej polityki 
zdrowotnej. 

Analizując powyższe korzyści należy zauważyć, że SSOZ może wymiernie wpłynąć przede wszystkim 

na szybkość gromadzenia i jakość danych udostępnianych przez jednostki sprawozdające (około 300 

tysięcy sprawozdań w skali roku) oraz na szybkość przetwarzania danych przed jednostki nadzorujące 

(około 50 podmiotów). Jednostki sprawozdające, dzięki systemowi SSOZ, uzyskają dostęp do 

aktualnych wzorów obligatoryjnych sprawozdań statystycznych, procesu wprowadzania danych, 

który będzie wykorzystywał mechanizm walidacji poprawności wprowadzania danych oraz będą 

mogły zwizualizować gotowe, zwalidowane sprawozdania oraz wysłać je zgodnie z zasadami 

przekazywania danych statystycznych do odpowiedniego odbiorcy. Dodatkowo jednostki nadzorujące 

będą mogły skorzystać z nowych funkcjonalności systemu SSOZ, w zakresie sprawniejszego 

zarządzania procesem przekazywania danych i nadzoru nad prawidłowym wypełnianiem obowiązku 

statystycznego. Zostanie udostępniona również funkcja sprawozdań jednorazowych, która umożliwi 

realizację procesu sprawozdań statystycznych doraźnych, spoza zakresu PBSSP. Zarządzanie 

obowiązkiem statystycznym przez jednostki nadzorujące, również zostanie usprawnione dzięki 

wykorzystaniu integracji i danych z RPWDL. To pozwoli zasadniczo usprawnić proces analizy i 

monitorowania ochrony zdrowia w zakresie statystyki na poziomie kraju. Wskazane korzyści pozwolą 

zaoszczędzić czas jak również, poprawią jakość danych oraz kompleksowość realizowanych analiz 

statystycznych poprzez wykorzystanie możliwości hurtowni danych realizowanej w ramach platformy 

P1. System SSOZ podniesie jakość i kompleksowość centralnych danych statystycznych poprzez 

wykorzystanie możliwości gromadzenia danych o charakterze zarządczym z pozostałych systemów 

dziedzinowych objętych niniejszym projektem. Ostatnim elementem wpływającym pozytywnie na 

optymalizację procesów związanych ze statystyką publiczną w ochronie zdrowia przez system SSOZ 

jest obsługa nowego sprawozdania PARPA G-1 dotyczącego działalności samorządów gminnych w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które nie były dotychczas objęte 

systemem SSRMZ. Lepsza jakość danych statystycznych wpłynie pozytywnie na procesy planowania 
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oraz na procesy benchmarkingu na poziomie kraju oraz na poziomie Europy, z uwagi na fakt, że SSOZ, 

dzięki zwiększonej jakości danych,  będzie efektywnie wspierał przygotowanie sprawozdań i raportów 

statystycznych dotyczących ochrony zdrowia dla instytucji zewnętrznych, w szczególności 

Europejskiego Urzędu Statystycznego. 

System Monitorowania Zagrożeń  

Do najważniejszych korzyści społecznych będących wynikiem wdrożenia Systemu Monitorowania 

Zagrożeń zaliczyć można: 

 Poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będącą wynikiem zwiększenia 

efektywności działań podejmowanych w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych 

zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. Uzyskanie tej korzyści nastąpi w wyniku 

zapewnienia podmiotom publicznym (GIS, GIF, MZ, URPL, NIZP-PZH) możliwości bieżącego 

monitorowania sektora ochrony zdrowia, na podstawie analizy informacji o zagrożeniach 

wprowadzanych do Systemu Monitorowania Zagrożeń, w kontekście zdarzeń krytycznych i 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Możliwość zapobiegania w zakresie rozszerzania zagrożeń epidemiologicznych, poprzez 

zapewnienie możliwości prowadzenia skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania 

skutkom niepożądanych zdarzeń, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, 

poprzez umieszczanie oraz odbiór w resortowym systemie wczesnego ostrzegania informacji 

o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach. 

Analizując przytoczone wyżej korzyści społeczne należy podkreślić, iż obecnie, od momentu 

wystąpienia danego zagrożenia do momentu dostępu do tej informacji po stronie podmiotów 

przetwarzających dane ze zgłoszeń, może upływać nawet do kilku dni, ze względu na stosowanie 

dokumentacji w formie papierowej (w tym wysyłkę zgłoszeń drogą pocztową). W wyniku wdrożenia 

projektu informacja o zarejestrowaniu zagrożenia będzie dostępna niezwłocznie po jego 

zarejestrowaniu w systemie. Dodatkowo użytkownicy systemu, do których kierowane będzie dane 

zgłoszenie, w tym samym momencie uzyskają również informacje o rejestracji danego zagrożenia 

(poprzez sms lub e-mail). Dzięki temu, w porównaniu z dotychczas stosowaną – papierową formą 

przekazywania zgłoszeń, znacząco skróci się czas reakcji na podjęcie działań zaradczych w odniesieniu 

do danego zagrożenia. Konsekwencją skrócenia ww. czasu reakcji będzie poprawa bezpieczeństwa 

zdrowotnego i ograniczenie ryzyka utraty zdrowia pacjentów (wynikającego np. ze stosowania 

niewłaściwego leczenia, narażenia na kontakt z osobami zakażonymi, itp.). Gromadzone w systemie 

informacje umożliwią realizację nadzoru oraz wdrażanie działań zapobiegających skutkom 

występowania chorób zakaźnych, co w istotny sposób będzie ograniczać ryzyko zagrożenia 

rozszerzania epidemii i zarażenia chorobami zakaźnymi ludzi. 

Jako przykład ograniczenia ryzyka zarażenia pacjentów chorobami zakaźnymi można wskazać proces 

weryfikacji realizowany przez Państwowe Służby Krwi, które w oparciu o informacje o zagrożeniach 

zbieranych w SMZ (głównie zakażeniach występujących u potencjalnych dawców krwi), będą mogły 

na bieżąco dokonywać sprawdzenia i kwalifikacji danej osoby, jako dawcy krwi. Pozwoli to usprawnić 

obecny proces i jednocześnie zminimalizuje ryzyko pobrania krwi od osoby zarażonej. Dostęp do 

informacji o zagrożeniach i niepożądanych zdarzeniach zapewniany w ramach Projektu pozwoli 
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usprawnić obecnie funkcjonujące procesy biznesowe związane z przetwarzaniem oraz 

wykorzystaniem ww. danych. Na podstawie danych zawartych w scentralizowanym systemie możliwe 

będzie efektywne podejmowanie działań w przypadku zidentyfikowania zagrożeń.  

Dodatkowo również sami pacjenci/obywatele będą mieli możliwość bezpośredniego wykorzystania 

Systemu Monitorowania Zagrożeń. Dotyczy to sytuacji, w której dana osoba zidentyfikuje u siebie 

niepożądane działanie leku. Do tej pory w takiej sytuacji możliwe było przekazanie w formie 

papierowej odpowiedniego zgłoszenia do URPL. Po wdrożeniu projektu możliwość zgłoszenia 

niepożądanego leku przez pacjentów zostanie również zapewniona w formie elektronicznej w 

ramach SMZ. Dzięki temu usprawniony zostanie proces (znacząco skróci się czas dostępu do 

informacji o zgłoszeniu) podejmowania działań zaradczych po stronie URPL. Na podstawie 

przekazanych zgłoszeń oraz analizy danych zagregowanych ujętych w zgłoszeniach pacjentów, URPL 

podejmuje odpowiednie kroki, by produkt/lek stosowany był w sposób ograniczający do minimum 

zagrożenia związane z terapią przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnych korzyści dla chorego. W 

tym celu w zależności od sytuacji:  

a. podaje się do wiadomości informacje o nowych niepożądanych działaniach leków poprzez 

dodanie ich opisu do ulotki dla pacjenta, 

b. modyfikuje się zalecane dawkowanie, 

c. dodaje się ostrzeżenia ograniczające stosowanie u określonych grup chorych lub rozszerza się 

przeciwwskazania, eliminując dane grupy chorych z terapii itd. 

Budowa w ramach Systemu Monitorowania Zagrożeń modułu RSWO pozwoli na wdrożenie na 

szczeblu krajowym systemu, którego celem będzie koordynacja wczesnego ostrzegania, reagowania 

na zagrożenia oraz zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń, stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia i życia obywateli (w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy o SIOZ). Dotychczas w Polsce nie 

funkcjonował taki system, a jedynie część interesariuszy (GIS) miała możliwość używania zbliżonego 

funkcjonalnie systemu EWRS działającego na szczeblu UE. Czynnikiem inicjującym proces rejestracji 

nowego zdarzenia w RSWO będzie zidentyfikowanie przez którykolwiek z podmiotów 

zaangażowanych w proces, sytuacji, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. 

Jednym z przykładów zastosowania RSWO może być obowiązująca obecnie w Polsce procedura 

wycofywania szczepionek w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprzydatności danej szczepionki do 

użycia. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji podmiot, który zidentyfikuje wadliwość danej 

szczepionki będzie miał możliwość niezwłocznego umieszczenia odpowiedniej informacji w module 

RSWO. Informacja ta, po zarejestrowaniu w systemie zostanie natychmiastowo udostępniona 

podmiotom zaangażowanym w proces wycofywania danej szczepionki. W konsekwencji, w wyniku 

usprawnienia tego procesu skrócony zostanie czas na podjęcie odpowiednich działań, które 

spowodują znaczące zniwelowanie ryzyka podania wadliwej szczepionki kolejnym pacjentom. Innym 

przykładem może być wystąpienie epidemii choroby zakaźnej w danej części kraju i przekazanie tej 

informacji do podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie działań zaradczych. Lista przypadków, jakie 

mogą być objęte rejestracją w RSWO nie jest zamknięta i wynika tylko i wyłącznie z aktualnych 

potrzeb interesariuszy, ponieważ to oni na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

wewnętrznych procedur będą kwalifikowali dane zdarzenia, jako wymagające rejestracji w RSWO.  
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Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

Do najważniejszych korzyści społecznych, o charakterze jakościowym, będących wynikiem wdrożenia 
systemu ZSMOPL zaliczyć można: 

 usprawnienie nadzoru nad ilością, lokalizacją oraz dostępnością produktów leczniczych 

objętych procesem monitorowania, co wpłynie bezpośrednio na skuteczność realizowanej 

centralnie polityki lekowej Państwa oraz na bezpieczeństwo pacjenta, 

 zabezpieczenie rynku obrotu produktami leczniczymi w Polsce przed sytuacją braku leków na 

rynku, 

 zwiększenie skuteczności wykrywania i zapobiegania zjawiskom niepożądanym, w tym w 

szczególności ograniczenie możliwości wywozu produktów leczniczych z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji braku lub ograniczonej dostępności stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, 

 usprawnienie rocznej wielkości dostaw i ciągłości dostaw refundowanych produktów 

leczniczych, co również jest jednym z najważniejszych i najdroższych zadań polityki 

zdrowotnej realizowanej centralnie, 

 ujednolicenie i przyspieszenie gromadzenia danych o brakach produktów monitorowanych 

zgłaszanych przez podmioty odpowiedzialne, apteki, hurtownie farmaceutyczne i pacjentów, 

co również można określić jako efekt pozytywny regulacji i profilaktyki dla rynku leków w 

Polsce, 

 wykorzystanie danych zgromadzonych w wyniku realizacji projektu P1 (przede wszystkim w 

zakresie e-Recepty) oraz projektu P2 (w zakresie znacznego zwiększenia dostępności 

rejestrów), co również pozwoli na zwiększenie spójności i kompletności danych niezbędnych 

do skutecznej i efektywnej realizacji elektronicznych usług e-Zdrowia dla społeczeństwa, jako 

istotnego elementu systemu informacji w ochronie zdrowia, 

 wsparcie dla szacowania zapotrzebowania na dostawy produktów leczniczych 

refundowanych na podstawie danych ze zleceń i realizacji recept, co również wpłynie 

pozytywnie na realizowaną przez MZ i NFZ politykę lekową, 

 usprawnienie procesu monitorowania popytu na produkty lecznicze. 

Analizując powyższe korzyści należy przede wszystkim podkreślić fakt, iż proces budowy systemu 

ZSMOPL, daje możliwość po raz pierwszy przygotowania uniwersalnego rozwiązania analityczno-

monitorującego dla centralnych instytucji nadzorujących i regulujących rynek produktów leczniczych 

w Polsce (przede wszystkim MZ, GIF, WIF, URPL). Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie należy 

uznać za nieefektywne, a wielkość rynku produktów leczniczych szacowana w 2013 roku na ponad 27 

miliardów złotych, stanowi duże wyzwanie dla centralnego planowania i realizowania bezpiecznej 

krajowej polityki lekowej. Zbieranie danych o obrocie hurtowym i detalicznym produktów 

leczniczych, przy założeniu znacznego zwiększenia częstotliwości przekazywania danych przez 

hurtownie farmaceutyczne i apteki, umożliwi sporządzanie odpowiednich raportów i analiz, które 

mają być głównym narzędziem w zabezpieczeniu polskiego rynku produktów leczniczych przed 

zjawiskiem ograniczonej dostępności produktów, co w przypadku wystąpienia tego zjawiska może 

wpływać na pogorszenia stanu zdrowotności pacjentów. Ponadto instytucje centralne często muszą 

szybko analizować i podejmować działania związane z wycofaniem lub zakazem sprzedaży danych 

produktów leczniczych na polskim rynku, do tego celu również niezbędne jest efektywne analityczne 
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oprogramowanie, które będzie podstawowym elementem budowane systemu ZSMOPL.  System 

ZSMOPL może również stać się podstawowym narzędziem wykrywania niepożądanych zjawisk 

rynkowych, takich jak np. zgłaszanie chęci wywozu produktów leczniczych przy jednoczesnym ich 

braku na rynku. By zjawiska te skutecznie ograniczyć, jeden z procesów głównych ZSMOPL będzie 

dostarczał odpowiednich danych i analiz, co biorąc pod uwagę skalę zagadnienia, daje duże 

prawdopodobieństwo osiągnięcia dużych oszczędności w skali kraju. By skutecznie zarządzać 

dostępnością leków, należy posiadać możliwie jak najbardziej aktualne dane na temat stanów 

magazynowych oraz lokalizacji produktów leczniczych na terenie kraju, system ZSMOPL z uwagi na 

określenie nowego standardu komunikatów oraz zwiększoną częstotliwość przekazywania danych 

przez hurtownie farmaceutyczne i apteki, będzie dostarczał takie dane i analizy dla analityków i 

decydentów realizujących i planujących krajową politykę lekową, co z całą pewnością podniesie 

poziom bezpieczeństwa lekowego na poziomie kraju. Szacowana wartość leków refundowanych w 

Polsce w 2013 roku wyniosła ponad 10 miliardów złotych, a zabezpieczenie ciągłości dostaw w tym 

zakresie jest jednym z najważniejszych zadań w ochronie zdrowia. System ZSMOPL zapewni dostęp 

do odpowiednich narzędzi analitycznych, które mogą wpłynąć pozytywnie na usprawnienie procesu 

kontroli wielkości dostaw i ciągłości dostaw refundowanych produktów leczniczych. By zabezpieczyć 

przez zjawiskiem braku potrzebnych produktów leczniczych na rynku, system ZSMOPL będzie 

wspierał realizację zgłaszania braków leków przez podmioty odpowiedzialne, apteki i hurtownie 

farmaceutyczne, co dodatkowo powinno poprawić bezpieczeństwo i dostępność leków dla 

pacjentów. Z powyższych wybranych przykładów jasno wynika, że system ZSMOPL jest systemem 

bardzo potrzebnym, a z uwagi na wielkość zagadnienia którego dotyczy, może przynieść wymierne 

bardzo duże korzyści dla budżetu państwa oraz przede wszystkim pacjentów, które wynikać będą z 

optymalizacji procesów dotyczących monitoringu obrotu produktów leczniczych i wykorzystania 

dostępnych w systemie narzędzi analitycznych. 

System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Personelu Medycznego  

System Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego jest jednym z kluczowych elementów 

pozwalających na planowanie liczby specjalistów medycznych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 

zdrowotnych społeczeństwa. Wdrożenie systemu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego pacjentów dzięki dostępności kadr medycznych na rynku opieki zdrowotnej. W 

kontekście zmian demograficznych organy administracji rządowej w szczególności Ministerstwo 

Zdrowia ale również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego musi z wyprzedzeniem reagować i 

planować „dostarczenie” na rynek pracy odpowiedniej liczby specjalistów medycznych, którzy będą 

w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne. Aby możliwe był takie 

zaplanowanie procesu kształcenia by zapewnić społeczeństwu odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

zdrowotnego niezbędny jest dostęp do informacji o procesie kształcenia personelu, która pozwoli na 

jego optymalizację. Taki dostęp do informacji niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji ma 

zapewnić SMKPM poprzez:  

1. Uzyskanie bieżącej i spójnej informacji na temat przebiegu szkolenia podyplomowego 

personelu medycznego, co pozwoli na:  
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a. Planowanie zapotrzebowania na kursy i szkolenia dla personelu medycznego co 

przyczyni się do optymalizacji wydatkowania środków niezbędnych do ich 

przeprowadzenia,   

b. Bieżący monitoring przebiegu specjalizacji, co pozwoli na określenie 

przewidywanego czasu zakończenia i przewidywania liczby specjalistów,  

c. Planowanie liczby specjalizacji możliwych do przeprowadzenia w danym naborze,  

d. Ocenę kompletności oferty kursów specjalizacyjnych pod kątem możliwości 

realizacji specjalizacji w terminie,  

e. Lepsze wykorzystanie dostępnych miejsc na szkolenie specjalizacyjne, 

f. Dostęp do informacji o przebiegu szkolenia dla instytucji nadzorujących MZ, 

CMKP, Konsultanci wojewódzcy, Uczelnie Medyczne.  

2. Uzyskanie centralnej, spójnej informacji na temat wykształcenia personelu medycznego, 

co pozwoli na:  

a. Precyzyjną i aktualną informację na temat liczby specjalistów w danej dziedzinie 

medycyny,  

b. Informacje na temat dostępności specjalistów na danym obszarze, np. 

województwo co pozwoli na właściwe planowanie świadczeń opieki zdrowotnej  

c. Możliwość automatycznej weryfikacji faktu posiadania określonych uprawnień, 

przez pracownika medycznego co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa 

pacjentów np. poprzez fakt, że określone świadczenia będzie mogła realizować 

jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.  

d. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych pomiędzy poszczególnymi 

rejestrami, co przyczyni się do podniesienia jakości, aktualności i kompletności 

danych w rejestrach.  

Wdrożenie systemu SMKPM przyczyni się również do podniesienia jakości świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych pacjentom. Ta korzyść wynikająca z wdrożenia systemu zostanie osiągnięta 

poprzez możliwość bieżącego monitorowania procesu kształcenia specjalistów co powinno przyczynić 

się do podniesienia jakości kształcenia a to w konsekwencji podniesie jakość świadczonych usług. 

Proces monitorowania będzie możliwy dzięki uzyskaniu spójnej informacji na temat przebiegu oraz 

wyników szkolenia, co pozwoli na:  

1. Ocenę procesu kształcenia w poszczególnych jednostkach szkolących,  

2. Ocenę poszczególnych elementów kształcenia, np. konkretnych aspektów kształcenia 

w danej jednostce co przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia personelu,  

3. Ocenę realizacji programu specjalizacji przez poszczególne jednostki szkolące co 

pozwoli na analizę np. wpływu systematyczności procesu kształcenia w porównaniu z 

osiąganymi wynikami  

4. Możliwość prowadzanie rankingu jednostek szkolących co pozwoli na właściwe 

lokowanie środków w jednostkach, które oferują wysoki poziom kształcenia.  

Wdrożenie systemu SMKPM poprzez zachowanie zasad interoperacyjności z innymi systemami 

przyczyni się również do podniesienia jakości procesu planowania zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej. Stanie się tak poprzez udostępnienie osobom planującym świadczenia 
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zdrowotne informacji w zakresie kompetencji personelu medycznego. Dane z systemu umożliwią 

prowadzenia przekrojowych analiz w powiązaniu np. z danymi o zrealizowanych świadczeniach 

opieki zdrowotnej.    

System Ewidencji Zasobów w Ochronie Zdrowia  

System Ewidencji Zasobów ochrony zdrowia jest elementem systemu informacyjnego ochrony 

zdrowia, który ma za zadanie dostarczenie informacji o zasobach ochrony zdrowia w szczególności 

sprzęcie medycznym mającym szczególne znacznie dla zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na właściwym poziomie jest kluczowym czynnikiem 

bezpieczeństwa pacjentów, które zwraca szczególną uwagę Rada Europejska w Zaleceniach z dnia 9 

czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną kiedy stwierdza:  

„Niedostateczny poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi poważny problem zdrowotny, a także 

znaczne obciążenie ekonomiczne ograniczonych zasobów w dziedzinie zdrowia. Dużej części zdarzeń 

niepożądanych, zarówno w sektorze szpitalnym, jak i w podstawowej opiece zdrowotnej można 

uniknąć; za ich większość wydają się odpowiadać czynniki systemowe. Wspólnota w ramach 

siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju  wspiera badania systemów opieki 

zdrowotnej, w szczególności – w ramach tematu „Zdrowie” – badania jakości świadczonych usług 

zdrowotnych, koncentrując się na bezpieczeństwie pacjentów. Ta ostatnia kwestia ma również 

szczególną wagę w ramach tematu „Technologie informacyjne i komunikacyjne”.”15 

System SEZOZ będzie dostarczał informacje niezbędne do właściwego planowania świadczeń 

zdrowotnych a tym samym przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Korzyści w zakresie lepszego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej będą wynikały przede 

wszystkim z:  

1. Weryfikacja możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych na danym terenie poprzez 

informacje o liczbie i rodzaju sprzętu, który jest niezbędny do ich realizacji. Posiadanie 

określonego sprzętu obecnie warunkuje wykonanie wielu świadczeń opieki zdrowotnej.  

2. Dostarczenie danych potrzebnych dla procesów decyzyjnych organów finansujących zakup 

sprzętu w zakresie celowości zakupu na danym terenie. W zakresie optymalnego 

wykorzystania środków na świadczenia zdrowotne istotnym elementem jest właściwa 

utylizacja posiadanych zasobów, w szczególności wysokiej klasy sprzętu medycznego. Aby 

zakup był opłacalny niezbędne jest wykonywanie na danym sprzęcie odpowiednio duże liczby 

badań/zabiegów. Dlatego tak ważny w procesie planowania zakupów dostęp do informacji o 

dostępnych na rynku zasobach.  

3. Weryfikacji możliwości zakontraktowania świadczeń zdrowotnych przez podmioty 

kontraktujące na danym obszarze. Przy planowaniu zabezpieczenia świadczeń należy 

                                                           

15 Zalecenie Rady Europy z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i 

kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, Dz.U. C 151 z 3.7.2009.  
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uwzględnić zarówno fakt istnienia podmiotu leczniczego, obecności personelu o 

odpowiednich kwalifikacjach jak i fakt posiadania określonego sprzętu medycznego 

niezbędnego do jego realizacji. Dzięki SEZOZ płatnicy będą mogli zweryfikować możliwość 

kontraktacji świadczeń na danym terenie.  

System SEZOZ powinien również przyczynić się do podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych 

udzielanych pacjentom. Ten element korzyści będzie realizowany poprzez bieżący monitoring 

wyrobów medycznych przez jednostki kontrolujące. Dostęp do informacji o zasobach ułatwi proces 

monitowania i kontroli prawidłowego użytkowania sprzętu medycznego. W ocenie autorów studium 

również sama świadomość możliwości weryfikacji przez jednostki kontrolujące przyczyni się do 

utrzymywania sprzętu na odpowiednim poziomie jakościowym.  

Wdrożenie systemu przyczyni się również do ułatwienia dostępu do informacji dla uczestników rynku 

ochrony zdrowia. Dostarczenie informacji o zasobach lekarzom, badaczom naukowym i pacjentom 

umożliwi precyzyjne kierowanie pacjenta na badania, które wymagają określonego sprzętu 

medycznego.   

 

9.6 Analiza kosztów społecznych 

Koszty społeczne projektu obejmują koszt projektu oraz koszty utrzymania wyników projektu 

w okresie odniesienia. Powyższe wartości skorygowano o koszty wynagrodzeń i pochodnych o 

wynagrodzeń, które nie stanowią kosztu społecznego. 

 

9.7 Wyniki analizy ekonomicznej 

Na podstawie przedstawionych tam prognoz i korekt ekonomicznych oszacowano wskaźniki 

efektywności ekonomicznej Projektu – ENPV, EIRR i B/C. Wynoszą one: 

 

 ENPV = 4 689 781 zł czyli większe od 0 

 EIRR = 8,81%   a to jest większe od 5,5% 

 B/C = 1,06   czyli większe od 1 

Otrzymane wartości wskaźników efektywności ekonomicznej wskazują, że Projekt jest zasadny 

z punktu widzenia ekonomicznego, a jego wdrożenie przyniesie wymierne korzyści społeczne. 

Szczegółowe wyliczenie powyższych wskaźników zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Lp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Koszty społeczne 
728 326 18 332 707 3 283 320 5 980 364 6 314 094 6 742 668 

a. Koszty wykonania i utrzymania systemów 1 321 426 24 727 938 4 248 067 7 486 224 7 902 227 8 378 486 

b. Korekty fiskalne - VAT 247 096 4 114 875 152 613 624 908 676 792 693 035 

c. 

Korekty fiskalne - eliminacja kosztu 

ubezpieczeń społecznych oraz 

pochodnych 346 004 2 280 356 812 134 880 953 911 342 942 784 

II. Korzyści społeczne 
0 3 240 513 4 106 192 5 434 018 7 447 995 8 092 759 

a. 

Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania formularzy w formie 

elektronicznej 0 72 083 294 677 756 584 1 566 129 1 620 943 

b. 
Suma oszczędności wynikająca z realizacji 

nowego systemu SSOZ 
0 308 929 315 726 324 250 335 599 347 345 

c 

Oszczędności z powodu zapewnienia 

dostępności leków w wyniku realizacji 

działania ZSMOPL 0 2 613 238 2 724 144 2 853 650 3 012 598 3 180 400 

d 
Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania systemu SMKPM 
0 17 377 278 036 568 306 875 476 1 208 157 

e 

Szacowana oszczędność nakładów 

materiału i logistyki w wyniku realizacji 

SMZ i SSOZ 0 222 377 467 577 865 573 1 523 600 1 597 957 

g 
Oszczędność w dostarczaniu sprawozdań 

rocznie 0 6 508 26 031 65 655 134 593 137 958 

III. Korzyści społeczne - Koszty 
-728 326 -15 092 194 822 872 -546 346 1 133 901 1 350 091 

 

Lp. Kategoria/Okres projekcji 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Koszty społeczne 
6 684 369 6 877 863 7 077 158 7 553 096 7 493 876 7 711 677 

a. Koszty wykonania i utrzymania systemów 8 369 352 8 613 536 8 865 098 9 394 928 9 391 278 9 666 380 

b. Korekty fiskalne - VAT 709 667 726 699 744 140 762 000 780 287 799 014 

c. 

Korekty fiskalne - eliminacja kosztu 

ubezpieczeń społecznych oraz 

pochodnych 975 315 1 008 974 1 043 800 1 079 832 1 117 114 1 155 689 

II. Korzyści społeczne 
8 736 292 9 092 935 9 465 453 9 854 605 10 261 188 10 686 041 

a. 

Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania formularzy w formie 

elektronicznej 

1 677 676 1 736 395 1 797 169 1 860 070 1 925 172 1 992 553 

b. 
Suma oszczędności wynikająca z realizacji 

nowego systemu SSOZ 

359 502 372 085 385 108 398 586 412 537 426 976 

c 

Oszczędności z powodu zapewnienia 

dostępności leków w wyniku realizacji 

działania ZSMOPL 

3 357 548 3 544 564 3 741 996 3 950 425 4 170 464 4 402 758 

d 
Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania systemu SMKPM 

1 563 053 1 617 759 1 674 381 1 732 984 1 793 639 1 856 416 
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e 

Szacowana oszczędność nakładów 

materiału i logistyki w wyniku realizacji 

SMZ i SSOZ 

1 637 244 1 677 474 1 718 669 1 760 853 1 804 050 1 848 283 

g 
Oszczędność w dostarczaniu sprawozdań 

rocznie 

141 269 144 659 148 131 151 686 155 326 159 054 

III. Korzyści społeczne - Koszty 
2 051 923 2 215 073 2 388 295 2 301 508 2 767 311 2 974 364 

 

Lp. Kategoria/Okres projekcji 2026 2027 2028 2029 2030 

I. Koszty społeczne 
7 936 033 8 464 744 8 405 232 8 650 503 8 903 185 

a. Koszty wykonania i utrzymania systemów 9 949 824 10 539 468 10 542 792 10 852 863 11 172 373 

b. Korekty fiskalne - VAT 818 191 837 827 857 935 878 526 899 610 

c. 

Korekty fiskalne - eliminacja kosztu 

ubezpieczeń społecznych oraz 

pochodnych 1 195 601 1 236 897 1 279 625 1 323 835 1 369 578 

II. Korzyści społeczne 
11 117 044 11 581 125 12 066 253 12 575 201 13 107 378 

a. 

Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania formularzy w formie 

elektronicznej 

2 062 293 2 134 473 2 209 180 2 286 501 2 366 528 

b. 
Suma oszczędności wynikająca z realizacji 

nowego systemu SSOZ 

441 920 457 387 473 396 489 964 507 113 

c 

Oszczędności z powodu zapewnienia 

dostępności leków w wyniku realizacji 

działania ZSMOPL 

4 647 992 4 906 885 5 180 199 5 468 736 5 773 344 

d 
Szacowana oszczędność wynikająca ze 

stosowania systemu SMKPM 

1 921 391 1 988 639 2 058 242 2 130 280 2 204 840 

e 

Szacowana oszczędność nakładów 

materiału i logistyki w wyniku realizacji 

SMZ i SSOZ 

1 880 578 1 926 959 1 974 454 2 023 089 2 072 891 

g 
Oszczędność w dostarczaniu sprawozdań 

rocznie 

162 872 166 780 170 783 176 631 182 661 

III. Korzyści społeczne - Koszty 
3 181 012 3 116 381 3 661 021 3 924 699 4 204 194 

Tabela 60 - Analiza Kosztów i Korzyści Społecznych – prognoza 2014 - 2030 

Źródło: Opracowanie Własne 

 

9.8 Analiza ryzyka 

 

Główne ryzyka związane z budową Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia  
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Lp. Nazwa ryzyka  Typ ryzyka Krótki opis  

1 

Opóźnienia w 

realizacji systemu 

P1, a tym samym 

możliwość 

opóźnienia realizacji 

podsystemu ASR w 

ramach P1. 

Techniczne 

Monitorując postępy prac nad realizacją systemu P1 w 

obszarach analizy i projektu, widać przesunięcia czasowe. 

Istnieje ryzyko, że spowoduje to także opóźnienie 

wdrożenia i uruchomienia systemu P1 a tym samym 

podsystemu ASR, który miałby być częścią systemu SSOZ. 

2 

Niewywiązywanie 

się jednostek z 

obowiązków 

sprawozdawczych 

Społeczne 

Dotychczasowe doświadczenia z wywiązywania się 

jednostek sprawozdawczych z dostarczania danych 

sprawozdawczych wskazują na brak lub nierzetelność w 

dostarczaniu danych sprawozdawczych. Istnieje ryzyko, że 

po wprowadzeniu nowego systemu ta sytuacja będzie 

dalej występować. 

3 

Opóźnienia w 

realizacji systemów 

dziedzinowych 

Techniczne 

Zgodnie z ustawą o SIOZ, system SSOZ ma być systemem 

zbierającym dane z innych systemów dziedzinowych. Brak 

specyfikacji w/w systemów powoduje w trudności w 

wyspecyfikowaniu zakresu danych pozyskiwanych z tych 

systemów, a także interfejsów dla pozyskiwania tych 

danych. Brak zakresu pozyskiwanych danych uniemożliwia 

zdefiniowanie odpowiednich struktur danych, a także 

powoduje kłopoty z definicja wymagań analitycznych i 

raportowych. 

4 

Brak szczegółowej 

dokumentacji 

powykonawczej 

systemu SSRMZ. 

Techniczne  

Dokumentacja techniczna istniejącego systemu SSRMZ, w 

oparciu, o który ma powstać system SSOZ jest pozbawiona 

szczegółów i skąpa. Brak udokumentowania i pełnej 

specyfikacji istniejącej funkcjonalności może powodować 

trudności w realizacji koniecznych zmian, jakie należałoby 

wprowadzić do systemu 

5 

Obecna wydajność 

systemu SSRMZ i 

możliwy brak jego 

skalowalności ze 

względu na możliwe 

ograniczenia 

technologiczne. 

Techniczne 

Dokumentacja techniczna systemu SSRMZ nie specyfikuje 

parametrów wydajności systemu, a także nie określa jego 

skalowalności. Użyta technologia realizacji systemu 

SSRMZ, może ograniczać możliwość skalowalności 

systemu i zwiększania jego wydajności. 

6 
Wykorzystanie 

technologii i 

komponentów 

Techniczne 
Brak wsparcia dla komponentów Open-Source użytych do 

budowy systemu SSRMZ, może prowadzić do konieczności 

samodzielnego naprawiania występujących błędów, a 
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Open-Source, które 

wykorzystano do 

budowy systemu 

SSRMZ.  

także powodować ograniczenia technologiczne. 

7 

Konieczność 

modyfikacji P2 w 

celu 

uwierzytelniania 

użytkownika 

analogicznie jak w 

P1. 

Techniczne 

Założono, że do uwierzytelniania użytkownika będzie 

wykorzystywany system P2. W związku z tym będzie 

istniała konieczność modyfikacji systemu P2, aby mógł się 

on komunikować z SSOZ. Dodatkowo istnieje ryzyko że 

technologia użyta w obecnym systemie SSRMZ, może 

ograniczyć możliwości integracji systemu SSOZ z P2 w celu 

uwierzytelniania użytkownika. 

Tabela 61 – Ryzyka związane z budową SSOZ 

Główne ryzyka związane z budową Systemu Monitorowania Zagrożeń 

 

Lp. Nazwa ryzyka  Typ ryzyka Krótki opis  

1 

Niechęć 

interesariuszy 

oraz podmiotów 

zgłaszających 

zagrożenia do 

wymiany swoich 

systemów   

Społeczne 

Pomimo niewielkiego poziomu wsparcia procesów przez systemy 

informatyczne istnieje ryzyko że niektórzy interesariusze, a także 

podmioty zgłaszające zagrożenia, rozwijający systemy 

samodzielnie nie będą zainteresowani wymianą fragmentu 

systemu na system centralny dlatego mogą dyskredytować 

rozwiązanie i niechętnie podchodzić do jego uruchomienia i 

wdrożenia.  

2 

Niechęć 

podmiotów 

zgłaszających 

zagrożenia ze 

względu na 

poczucie 

nadzoru na 

procesami   

Społeczne 

System centralny umożliwia jednostkom nadzorującym bieżący 

wgląd w przebieg procesu. Dlatego podmioty zgłaszające 

zagrożenia mogą nie chcieć przekazywać zgłoszeń używając 

budowanego systemu, bo może to ujawnić niedoskonałości 

obecnego procesu zgłaszania zagrożeń po ich stronie. Dodatkowo 

ryzyko to zwiększa planowane stosowania 3 letniego okresu 

przejściowego dopuszczającego możliwość zgłaszania zagrożeń w 

dotychczasowej (papierowej) formie.  

3 

Ryzyko zmian w 

interfejsie 

wymiany z EMA  

Techniczne 

System będzie udostępniał dane na potrzeby Europejskiej Agencji 

Leków (EMA). Dane będą udostępniane w formacie i zgodnie z 

interfejsem zdefiniowanym przez EMA. Istnieje ryzyko, że 

zarówno format jaki interfejs będą się zmieniały. 

4 

Ryzyko 

niedostępności 

systemu P1  

Techniczne 

System będzie korzystał ze rejestrów oraz słowników systemu P1. 

W związku z faktem, że system P1 jest dopiero realizowany, 

istnieje ryzyko, że dane słownikowe oraz dane z rejestrów P1 

mogą być niedostępne na czas wdrożenia systemu SMZ. 
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5 Zmiany prawne  
Formalno 

instytucjonalne 

W związku ze zmianami w ustawie o chorobach zakaźnych oraz 

prawie farmaceutycznym istnieje ryzyko, że ustawa o SIOZ będzie 

nieaktualna lub będzie zmieniana w trakcie zawansowanych prac 

nad SMZ. 

6 

Ryzyko 

nadmiernego 

kwalifikowania 

zdarzeń 

umieszczanych 

w RSWO  

Społeczne 

W przypadku zbyt dużej liczby rejestrowanych zdarzeń, które 

będą dystrybuowane do wielu grup interesariuszy (niekoniecznie 

zaangażowanych w dany proces biznesowy), informacje zawarte 

w RSWO mogą być finalnie ignorowane przez użytkowników, co z 

kolei stwarzać będzie również zagrożenie, że zgłoszenia istotne z 

perspektywy danego interesariusza mogą być przez niego 

przeoczone. 

Tabela 62 – Ryzyka związane z budową SMZ 

Główne ryzyka związane z budową Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 

Lecznicznymi : 

 

Lp. Nazwa ryzyka  Typ ryzyka Krótki opis  

1 

Niedostosowanie 

przepisów prawnych 

do potrzeb systemu 

w poszczególnych 

etapach realizacji 

Formalno 

instytucjonalne 

Założenia do systemu zostały przygotowane z założeniem, 

że określone zmiany prawne (określone w rozdziale 6 

niniejszego dokumentu) zostaną uchwalone i 

wprowadzone w życie (pod kątem wymaganych zmian 

prawnych). 

2 

Nieprzygotowanie 

Rejestru Leków w 

systemie P1 

(zawartość, 

udostępnianie 

innym systemom) na 

moment 

uruchomienia 

systemu 

monitorowania 

Techniczne 

System oraz wszyscy interesariusze systemu powinni 

korzystać z jednego Słownika produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia. Założono, że tym słownikiem będzie 

Rejestr Leków na platformie P1. Jednak platforma P1 nie 

ma wśród interesariuszy, którym udostępnia ten Rejestr 

wszystkich interesariuszy systemu ZSMOLek.  

3 

Przesunięcie w 

czasie wdrożenia e-

recepty 

Techniczne 

Założono, że system będzie korzystał z danych zbieranych 

na P1 w ramach e-recepty od roku 2016. W związku z tym, 

że e-recepta jeszcze nie funkcjonuje, brak jest informacji o 

wolumenie recept jaka trafi do P1 od początku działania 

systemu do hurtowni, systemy usługobiorców nie są 

przystosowane do realizacji e-recepty istnieje ryzyko, że 

dane nie będą reprezentatywne. 
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4 

Niedostosowanie 

systemów 

informatycznych 

podmiotów 

prowadzących obrót 

produktami 

leczniczymi do zmian 

prawnych 

Społeczne, 

Techniczne 

Systemy podmiotów prowadzących obrót lekami nie są 

przystosowane do zmian proponowanych prawnych 

(choćby z faktu, że są to dopiero propozycje). Czas 

konieczny do przystosowania systemów, może 

spowodować, że nie wszystkie podmioty będą w stanie 

realizować swój obowiązek sprawozdawczy, co przyczyni 

się do ograniczenia ilość danych napływających do 

systemu ZSMOLek czyniąc go mało przydatnym. 

5 

Niewywiązywanie 

się podmiotów 

prowadzących obrót 

produktami 

leczniczymi i z 

obowiązków 

sprawozdawczych 

Społeczne 

Dotychczasowe doświadczenia z wywiązywania się 

podmiotów z dostarczania danych sprawozdawczych 

wskazują na brak lub nierzetelność w dostarczaniu danych 

sprawozdawczych. Istnieje ryzyko że po wprowadzeniu 

nowego systemu ta sytuacja będzie dalej występować. 

6 

Opóźnienia w 

realizacji systemu 

P1, a tym samym 

możliwość 

opóźnienia realizacji 

podsystemu ASR w 

ramach P1. 

Techniczne 

Monitorując postępy prac nad realizacją systemu P1 w 

obszarach analizy i projektu, widać przesunięcia czasowe. 

Istnieje ryzyko że spowoduje to także opóźnienie 

wdrożenia i uruchomienia systemu P1 a tym samym 

podsystemu ASR, który miałby być częścią systemu 

ZSMOLek. 

7 

Brak Rejestru 

Podmiotów 

Odpowiedzialnych 

za wprowadzenie 

leku na rynek. 

Formalno 

instytucjonalne 

Nie istnieje Rejestr Podmiotów Odpowiedzialnych za 

wprowadzenie leku na rynek polski, który byłby dostępny 

dla interesariuszy systemu ZSMOLek. Istnieją co prawda 

dane do tego rejestru (w posiadaniu URPL), ale nie są one 

nigdzie publikowane.  

8 

Brak w Rejestrze 

Leków w systemie 

P1 danych o lekach 

na cele importu 

docelowego i 

importu 

interwencyjnego. 

Techniczne 

Formalno 

instytucjonalne 

W Rejestrze Leków na P1 brak jest leków dla importu 

docelowego oraz importu interwencyjnego. 

Tabela 63 – Ryzyka związane z budową ZSMOPL 

Główne ryzyka związane z systemem SMKPM  

 

Lp. Nazwa ryzyka  Typ ryzyka Krótki opis  



 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 
zdrowia 

Studium wykonalności 

 

 

 269 z 276 CSIOZ-SD-SW_v010_2014_08_01_CSIOZ 

1 Niechęć 

interesariuszy do 

wymiany swoich 

systemów  

Społeczne  Pomimo niewielkiego poziomu wsparcia procesów przez 

systemy informatyczne istnieje ryzyko, że niektórzy 

interesariusze rozwijający systemy samodzielnie nie będą 

zainteresowani wymianą fragmentu systemu na system 

centralny, dlatego mogą dyskredytować rozwiązanie i 

niechętnie podchodzić do jego uruchomienia i wdrożenia.  

2 Niechęć 

interesariuszy ze 

względu na 

poczucie nadzoru 

na procesami  

Społeczne  System centralny umożliwia jednostkom nadzorującym 

bieżący wgląd w przebieg procesu. Dlatego jednostki szkolące 

mogą nic chcieć przystąpić do systemu i na bieżąco 

wprowadzać dane o przebiegu specjalizacji, bo ujawnia to 

niedoskonałości procesy kształcenia po ich stronie. Ryzyko to 

dotyczy również innych interesariuszy  

3 Brak określonych 

zmian prawnych  

Formalno 

instytucjonalne  

Założenia do systemu zostały przygotowane z założeniem, że 

określone zmiany prawne zapowiadanie przez Ministerstwo 

Zdrowia zostaną wprowadzone. Jeżeli nie będzie możliwości 

stosowania np. EKS wtedy system będzie funkcjonował w 

ograniczonym zakresie funkcjonalnym  

4 Ryzyko 

niedostosowania 

systemów 

interesariuszy w 

założonym czasie  

Instytucjonalne  W ramach rozmów interesariusze deklarowali gotowość 

dostosowania swoich systemów do wymiany danych z 

systemem SMKPM. Jeżeli nie dostosują swoich systemów to 

istnieje ryzyko, że wybrane funkcjonalności systemu nie będą 

funkcjonować poprawnie.  

5 Ryzyko odrzucenia 

systemu przez 

środowisko 

lekarskie  

Społeczne  Środowisko lekarskie może uznać, iż system jest zbyt głęboką 

ingerencją w ich proces kształcenia, podważa zaufanie do ich 

oświadczeń woli, nakłada na nich zbyt duży obowiązek 

dokumentowania pracy itp. I może nie chcieć przystąpić do 

użytkowania systemu.  

6 Ryzyko rozbieżnych 

oczekiwań 

interesariuszy  

Społeczne  Ponieważ system obejmuje około 100 interesariuszy 

instytucjonalnych istnieje ryzyko, że wymagania zgłaszane 

przez nich będą sprzeczne ze sobą.  

Tabela 64 – Ryzyka związane z budową SMKPM 

 

Główne ryzyka związane z systemem SEZOZ  

Lp. Nazwa ryzyka  Typ ryzyka Krótki opis  
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1 

Brak 

umiejscowienia 

systemu w 

procesach 

dotyczących 

świadczeniodawców 

Społeczne 

Jeżeli system nie będzie związany z jakimiś procesem, którym 

zainteresowani są usługodawcy np. kontraktowania świadczeń 

to sam fakt obowiązku zgłoszenia może być niewystarczający 

by zapewnić aktualność danych zgłaszanych do rejestru 

2 

Niechęć 

interesariuszy ze 

względu na 

poczucie nadzoru 

na procesami 

Społeczne 

System centralny umożliwia jednostkom nadzorującym 

bieżący wgląd w dane dotyczące sprzętu np. aktualność 

przeglądu. Dlatego podmioty mogą nie być zainteresowane 

przystąpieniem do systemu i na bieżąco wprowadzać dane.   

3 
Brak określonych 

zmian prawnych   

Formalno 

instytucjonalne 

Jeżeli nie zostanie zaktualizowane rozporządzenie w sprawie 

wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu .nie będzie 

regulacji dotyczących trybu zgłaszania sprzętu a zatem system 

nie będzie mógł zafunkcjonować.   

4 

Brak wyraźnych 

definicji prawnych 

„Szczególnych  

Zadań” 

Formalno 

instytucjonalne 

Rozporządzenie w sprawie systemu ewidencji zasobów 

definiuje konieczność gromadzenia informacji na temat 

świadczeń o specjalnym znaczeniu. Brak definicji i zakresu 

danych dotyczących tego zakresu rodzi ryzyko zmian w 

projekcie wykraczających poza przyjęte założenia..  

Tabela 65 – Ryzyka związane z budową SEZOZ 
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