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1. WSTĘP 

Niniejszy „Raport z przeglądu stanu 30 medycznych rejestrów podmiotowych” został opracowany w ramach 

umowy nr ZP/22/2013 z dnia 15 listopada 2013r., której przedmiotem jest realizacja usługi polegającej na 

przeprowadzeniu analizy wytypowanych 30 rejestrów medycznych. 

W ramach przytoczonego zamówienia zrealizowano następujące produkty: 

 

Rysunek 1: Produkty zamówienia 

 

 

„Raport z przeglądu stanu 30 medycznych rejestrów podmiotowych” jest zatem produktem podsumowującym 

przeprowadzone analizy, opracowanym na podstawie danych zebranych w formie wywiadów oraz analiz 

własnych wykonawcy i zgromadzonych w bazie danych. 

Lista 30 rejestrów podmiotowych objętych analizą została zdefiniowana przez Zamawiającego w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zostały one przytoczone w kolumnie 1 

poniższej tabeli. W drugiej kolumnie tabeli ujęto wykaz rejestrów, które faktycznie zostały objęte analizą. 
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Tabela 1: Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą  

(ujęty w OPZ) 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan 

faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano 

dany rejestr) 

Wywiad 

1. Centralny Rejestr Lekarzy  1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP (3.4) zrealizowany 

2. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 2. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (3.5) zrealizowany 

3. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 3. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (3.18) zrealizowany 

4. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą 

4. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

(3.24) 
zrealizowany 

5. Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz 

rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 

szpitalnych, zakładowych i działów farmacji 

szpitalnej 

5. Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód Na Prowadzenie Aptek Szpitalnych, 

Zakładowych I Działów Farmacji Szpitalnej (3.29) 

zrealizowany 

6. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej 

6. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (3.25) 
zrealizowany 

7. Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych 

i Wyrobów Medycznych 

7. Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków 

Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego i 

Wyrobów Medycznych (3.31) 

zrealizowany 

8. Rejestr Jednostek Współpracujących z 

Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

8. Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne (3.21) 
zrealizowany 

9. Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie 

Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

9. Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 

Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich (3.6) 
zrealizowany 
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Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą  

(ujęty w OPZ) 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan 

faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano 

dany rejestr) 

Wywiad 

10. Centralny Wykaz Świadczeniodawców 10. Centralny Wykaz Świadczeniodawców (3.7) 
brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją od NFZ, nie jest to 

rejestr ale dane przechowywane w systemie) 

11. Centralna Baza Umów  11. Centralna Baza Umów (3.1) 
brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją od NFZ, nie jest to 

rejestr ale dane przechowywane w systemie) 

12. Centralne Zasoby Słownikowe 12. Centralne Zasoby Słownikowe (3.3) 
brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją od NFZ, nie jest to 

rejestr ale dane przechowywane w systemie) 

13. Centralny Wykaz Ubezpieczonych 13. Centralny Wykaz Ubezpieczonych (3.8) zrealizowany 

14. Rejestr Farmaceutów 14. Rejestr Farmaceutów (3.19) zrealizowany 

15. Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji 

Statystyki Resortowej 

15. Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 

Resortowej (3.26) 
zrealizowany 

16. Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej 

16. Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej (3.30) 
zrealizowany 

17. Rejestr Wytwórców/Importerów 

Farmaceutycznych 

17. Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających 

zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych 

wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

(3.28) 

zrealizowany 

18. Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu 

18. Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu (3.2) 
zrealizowany 
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Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą  

(ujęty w OPZ) 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan 

faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano 

dany rejestr) 

Wywiad 

19. Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów 

Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do 

Obrotu i do Używania 

19. Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów 

Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu i do 

Używania (3.27) 

brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją uzyskaną od Gestora, 

Gestor zaprzestał prowadzenia rejestru w związku z uchyleniem art. 

61 ust 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U. nr 93 poz. 896, z późn.zm.) 

20. Rejestr Incydentów Medycznych 20. Rejestr Incydentów Medycznych (3.20) 

brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją uzyskaną od Gestora, 

Gestor zaprzestał prowadzenia rejestru w związku z uchyleniem art. 

61 ust 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U. nr 93 poz. 896, z późn.zm.) 

21. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w 

Sprawie Upoważnienia do Wystawienia 

Zaświadczeń Lekarskich 

21. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie 

Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

(3.23) 

brak możliwości realizacji (Gestor odmówił przeprowadzenia ankiety, 

uzasadniając tym, że „informacje [wymagane ankietą] stanowią 

tajemnice prawnie chronioną, o której mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy 

o ochronie danych osobowych, ponieważ są to informacje opisujące 

sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Udostępnienie takich 

informacji jest możliwe na podstawie przepisu prawa lub umowy, 

której stroną jest Zakład” 

22. Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili 

Wniosek w sprawie Upoważnienia do 

Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

22. Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w 

sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń 

Lekarskich (3.22) 

brak możliwości realizacji (Gestor odmówił przeprowadzenia ankiety, 

uzasadniając tym, że „informacje [wymagane ankietą] stanowią 

tajemnice prawnie chronioną, o której mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy 

o ochronie danych osobowych, ponieważ są to informacje opisujące 

sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Udostępnienie takich 

informacji jest możliwe na podstawie przepisu prawa lub umowy, 

której stroną jest Zakład” 

23. Ewidencja Medycznych Laboratoriów 

Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 

23. Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i 

Mikrobiologicznych (3.10) 
zrealizowany 
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Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą  

(ujęty w OPZ) 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan 

faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano 

dany rejestr) 

Wywiad 

24. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra 

Zdrowia Uprawnieniem do Świadczeń 

24. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia 

Uprawnieniem do Świadczeń (3.11) 

brak możliwości realizacji (Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi 

Ewidencji osób z przyznanym przez Ministra Zdrowia uprawnieniem 

do świadczeń) 

25. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / 

Burmistrza / Prezydenta Uprawnieniem do 

Świadczeń 

25. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Burmistrza / 

Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń (3.12) 

brak możliwości realizacji (Urzędy Marszałkowskie nie prowadzą 

Ewidencji Osób z Przyznanym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta 

Uprawnieniem do Świadczeń) 

26. Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 26. Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu (3.15) zrealizowany 

27. Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców 

Krwi 
27. Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (3.16) 

brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu 

Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, rejestry dotyczące nadań 

honorowym krwiodawcom tytułu honorowego „Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi” znajdujące się w biurach Polskiego Czerwonego Krzyża 

nie mogą być udostępnione dla celów badawczych realizowanych 

przez Wykonawcę) 

28. Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych 28. Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych (3.9) 
brak możliwości realizacji (analiza wykazała, iż ZUS oraz KRUS nie 

prowadzą Ewidencji Inwalidów Wojennych/Wojskowych) 

29. Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / 

Ewidencja Wydanych Druków Recept 

29. Ewidencja Umów na Wystawianie Recept (3.13) 

30. Ewidencja Wydanych Druków Recept (3.14) 

brak możliwości realizacji (zgodnie z informacją od NFZ, nie jest to 

rejestr ale dane przechowywane w systemie) 

30. Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i 

Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Narządów 

31. Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie 

Komórek, Tkanek i Narządów (3.17) 

brak możliwości realizacji (Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi 

Ewidencji zezwoleń na pobieranie i przeszczepianie komórek tkanek 

i narządów) 
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Na podstawie uzgodnień przeprowadzonych z Gestorem ujętych w poz. 29 Ewidencji Umów na Wystawianie 

Recept / Ewidencji Wydanych Druków Recept ustalono, że są to de facto dwie odrębne ewidencje, w związku 

z czym zostały dla nich sporządzone odrębne analizy. Dlatego wykaz rejestrów poddanych faktycznie analizie, 

przedstawiony w kolumnie 2 tabeli, zawiera 31 pozycji. Nazwy rejestrów ujęte w kolumnie 2 są zgodne 

z podanymi przez Gestorów. 

Spośród analizowanych 31 rejestrów, dla 17 przeprowadzone zostały ankiety zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Załączniku 1 do SOPZ. Przyczyny nieprzeprowadzenia wywiadu w odniesieniu do pozostałych rejestrów 

przytoczono w kolumnie 3 powyższej tabeli. 

Należy przy tym podkreślić, że także w odniesieniu do rejestrów, które nie mają podstawy w obowiązujących 

przepisach i/lub Gestorzy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie ankiety, Wykonawca dążąc do realizacji 

zamówienia z  zachowaniem należytej staranności, pozyskał dostępne informacje, zasilił nimi ankiety, które jako 

nieautoryzowane zostały wprowadzone do bazy a następnie w adekwatny sposób opisane w raporcie. 

Dodatkowo, należy zauważyć, że część z analizowanych rejestrów ma więcej niż jednego Gestora. W przypadku 

takich rejestrów, Zamawiający przeważnie wymagał przeprowadzenia wywiadów ze wszystkimi Gestorami 

danego rejestru. Niemniej jednak, jak wykazano w powyższym zestawieniu, dla części rejestrów wywiady nie 

zostały zrealizowane. Dodatkowo, w grupie 17 rejestrów dla których wywiady zostały przeprowadzone, 

wystąpiły przypadki odmowy przeprowadzenia wywiadu przez jednego lub więcej Gestorów. Informacje 

odnośnie liczby przeprowadzonych wywiadów podsumowuje poniższa tabela: 
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Tabela 2: Liczba przeprowadzonych wywiadów 

Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano dany rejestr) 
Liczba wywiadów 

Planowane Zrealizowane Niezrealizowane 

1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP (3.4) 1 1 0 

2. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (3.5) 1 1 0 

3. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (3.18) 1 1 0 

4. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (3.24) 5 5 0 

5. Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód Na Prowadzenie 

Aptek Szpitalnych, Zakładowych I Działów Farmacji Szpitalnej (3.29) 
17 17 0 

6. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (3.25) 1 1 0 

7. Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego i Wyrobów 

Medycznych (3.31) 
1 1 0 

8. Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (3.21) 16 15 1 

9. Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich (3.6) 1 1 0 

10. Centralny Wykaz Świadczeniodawców (3.7) 1 0 1 

11. Centralna Baza Umów (3.1) 1 0 1 

12. Centralne Zasoby Słownikowe (3.3) 1 0 1 

13. Centralny Wykaz Ubezpieczonych (3.8) 1 1 0 

14. Rejestr Farmaceutów (3.19) 21 9 12 

15. Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej (3.26) 2 2 0 

16. Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (3.30) 1 1 0 
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Wykaz rejestrów podmiotowych objętych analizą (stan faktyczny, w nawiasie numer rozdziału w którym opisano dany rejestr) 
Liczba wywiadów 

Planowane Zrealizowane Niezrealizowane 

17. Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydanych przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego (3.28) 
1 1 0 

18. Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu (3.2) 1 1 0 

19. Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu i do Używania (3.27) 1 0 1 

20. Rejestr Incydentów Medycznych (3.20) 1 0 1 

21. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich (3.23) 1 0 1 

22. Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich (3.22) 1 0 1 

23. Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych (3.10) 1 1 0 

24. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia Uprawnieniem do Świadczeń (3.11) 1 0 1 

25. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń (3.12) 16 0 16 

26. Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu (3.15) 1 1 0 

27. Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (3.16) 1 0 1 

28. Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych (3.9) 2 0 2 

29. Ewidencja Umów na Wystawianie Recept (3.13) 

30. Ewidencja Wydanych Druków Recept (3.14) 
1 0 1 

31. Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Narządów (3.17) 1 0 1 

RAZEM 103 60 43 
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Ponadto, w przypadku RPWDL, dwa wywiady zostały przeprowadzone z innym Gestorem niż wskazany w SOPZ: 

• wywiad przeprowadzony z Okręgową Izbą Lekarska w Gdańsku a nie z NIL – zgodnie z pozyskaną 

informacją, gestorem rejestru nie jest NIL ale izby okręgowe, OIL w Gdańsku została wskazana przez 

NIL, 

• wywiad przeprowadzony z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych a nie z Naczelną Izbą 

Pielęgniarek i Położnych – po konsultacjach z gestorem. 

Nie ulega wątpliwości iż w analizowanym stanie faktycznym i prawnym zarówno Zamawiający i Wykonawca 

realizowali zobowiązania wynikające z umowy z dochowaniem należytej staranności.  Przedmiotowa umowa 

nie reguluje sposobu postępowania w przypadku odmowy współdziałania Gestorów w zakresie 

przeprowadzenia ankiet. Pomimo wsparcia w tym zakresie zarówno ze strony Beneficjenta analizy, jak 

i Zamawiającego pozyskanie autoryzacji części ankiet okazało się niemożliwe z przyczyn całkowicie od 

Wykonawcy niezależnych. W tej sytuacji  postępowanie polegające na pozyskaniu dostępnych informacji, 

zasilenie nimi ankiet, które jako nieautoryzowane zostały wprowadzone do bazy a następnie w adekwatny 

sposób opisanie w raporcie wskazuje na należytą staranność Wykonawcy w realizacji postanowień umowy 

regulujących przedmiotową kwestię. 

W kolejnych rozdziałach niniejszego raportu ujęte zostały dane zarówno z ankiet opracowanych na podstawie 

wywiadu z Gestorem, jak i ankiet opracowanych przez Wykonawcę (w przypadku odmowy przeprowadzenia 

wywiadu), zgodnie z poniższym schematem. 

 

Rysunek 2: Zakres danych ujętych w poszczególnych rozdziałach raportu 

 

 

Należy przy tym podkreślić, że o ile w rozdziale 3 opisano wszystkie 31 rejestrów – zarówno te, dla których 

przeprowadzony został wywiad z Gestorem, jak i rejestry dla których zgodnie z powyższym wyjaśnieniem 

wywiad nie został przeprowadzony (na podstawie ankiet opracowanych przez Wykonawcę, w oparciu 
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o dostępne dane) – to w rozdziale 4, w każdym z obszarów poddano wyłącznie grupę 17  rejestrów, dla których 

dysponowano ankietami autoryzowanymi przez  Gestora. Było to podyktowane dążeniem do wykorzystania w 

analizach horyzontalnych i krzyżowych wyłącznie danych potwierdzonych przez Gestorów, w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości danych oraz wiarygodności wyników analizy. 

W pozostałych rozdziałach, tj. zarówno w rozdziałach opisujących metodykę klasyfikacji i taksonomię opisu 

rejestrów (2), możliwości integracji i wymiany informacji między rejestrami (5), relacje między rejestrami (6), 

jak i we wstępie czy podsumowaniu, uwzględniono wszystkie rejestry objęte niniejszym raportem. 

 

W odniesieniu do relacji między rejestrami, warto zauważyć, że dwa spośród analizowanych 31 rejestrów są 

przeniesione na System P2 lub inny w CSIOZ a dla kolejnych 5 trwają uzgodnienia w tej kwestii bądź są w trakcie 

przenoszenia (wykaz w poniższej tabeli).  

 

Tabela 3: Wykaz rejestrów przeniesionych / w trakcie przenoszenia na System P2 lub inny w CSIOZ 

Lp. Nazwa rejestru 

Czy przenie-
siony na Sys-
tem P2 lub 

inny w CSIOZ? 

Czy w trakcie przenoszenia na 
System P2 lub inny w CSIOZ?  

(planowany termin zakoń-
czenia przeniesienia) 

1. Centralny Rejestr Lekarzy    trwają rozmowy z Gestorem 

2. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   trwają rozmowy z Gestorem 

3. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   III kwartał 2014 r. 

4. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Tak   

5. 
Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punk-
tów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej 

Tak   

6. 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej 

  Tak, styczeń 2014 

7. Rejestr Farmaceutów   II kwartał 2014 r. 

 

Możliwości integracji i/lub wymiany informacji dla pozostałych rejestrów poddano analizie w rozdziale 5 

niniejszego raportu. 
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1.1 CEL I ZAKRES DOKUMENTU 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie podsumowania z przeglądu wytypowanych przez 

Zamawiającego rejestrów medycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia, 

procedur medycznych i prowadzenia działalności przez poszczególnych interesariuszy w postaci usługobiorców. 

Niniejszy raport realizowany jest na potrzeby Beneficjenta – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zdrowia, celem wsparcia Beneficjenta w pozyskaniu 

aktualnej, rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na temat formy prowadzenia, aspektów technicznych 

i prawnych oraz zakresu informacyjnego medycznych rejestrów podmiotowych. Tym samym raport ten spełnia 

cele określone w „Projekcie Systemowym dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej 

administracji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) 

zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 roku w zakresie 7. osi priorytetowej – 

„Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. 

Głównym celem raportu jest ukazanie możliwości integracji badanych rejestrów  z systemami tworzonymi przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (w projektach P1 i P2) na podstawie ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późń. zm.). 

Zakres niniejszego raportu obejmuje: 

• opis metodyki klasyfikacji rejestrów, 

• opis taksonomii opisu rejestrów, 

• opis charakterystyki wytypowanych rejestrów medycznych na podstawie informacji uzyskanych od 

Gestorów rejestrów, a także informacji uzyskanych inną drogą w przypadku braku możliwości 

pozyskania informacji od Gestorów rejestrów, 

• analizę horyzontalną i krzyżową rejestrów w wyszczególnionych obszarach, 

• opis możliwości integracji i wymiany informacji między rejestrami, 

• opis relacji pomiędzy rejestrami, 

• podsumowanie i rekomendacje dla Beneficjenta analizy. 
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1.2 ZASTOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY 

W niniejszym dokumencie zastosowane zostały następujące pojęcia i skróty: 

 

Tabela 4: Słownik zastosowanych pojęć i skrótów 

Lp. Pojęcie Definicja 

1. Administrator 
rejestru (systemu) 

Podmiot odpowiedzialny za techniczno-organizacyjną 

obsługę systemu teleinformatycznego obsługującego rejestr. 

2. Administrator 
techniczny 

Patrz: Administrator rejestru (systemu). 

3. Ankieta Narzędzie zastosowane przez Wykonawcę w celu uzyskania informacji na temat badanych 
rejestrów. Minimalny zakres informacyjny ankiety został określony w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia [SIWZ]. 

4. Ankieta 
reprezentatywna 

Wypełniona odpowiedziami ankieta (patrz: Ankieta), która zawiera informacje 
reprezentatywne dla danego rejestru. W przypadku rejestrów, które prowadzone są przez 
więcej niż jednego Gestora ankieta reprezentatywna powstaje poprzez złożenie 
odpowiedzi udzielonych przez różnych Gestorów w wyniku czego powstaje ujednolicony 
obraz ukazujący, w jaki sposób prowadzony jest dany rejestr u różnych Gestorów. 

5. Anonimowy 
odbiorca  

Odbiorca rejestru, który w kontakcie z rejestrem nie musi być znany (zidentyfikowany), np. 
użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie. 

6. ATC Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. 

7. Baza danych System informatyczny służący do gromadzenia danych uzyskanych w trakcie wywiadów z 
Gestorami rejestrów medycznych (umieszczonych w autoryzowanych przez Gestorów 
ankietach) oraz generowania raportów i zestawień wykorzystywanych do analizy badanych 
rejestrów. 

8. Beneficjent Beneficjentem analizy jest Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, mieszczące się pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 
Warszawa. 

9. CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - prowadzony w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi. 

10. CMKP  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

11. CSIOZ  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

12. CSV Ang. Comma Separated Values - format przechowywania danych w plikach tekstowych. 

13. Dane osobowe W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane 
osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której 
tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie 
się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej 
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji 
nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to 
nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
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Lp. Pojęcie Definicja 

14. Dane wrażliwe W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane 
wrażliwe uważa się szczególnie chronioną grupę danych osobowych (patrz: Dane 
osobowe), np. dane dotyczące stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia 
seksualnego. 

15. DB2 Rodzaj systemu baz danych. 

16. DICOM Ang. Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana 
Obrazów w Medycynie) - norma opracowana przez ACR/NEMA (American College of 
Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia 
wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami 
diagnostycznymi w medycynie.  

17. Dokumentacja 
techniczna 

Dokumentacja dla administratora technicznego systemu obsługującego rejestr (np. 
instrukcje instalacji, konfiguracji systemu, itp.). 

18. Dokumentacja 
użytkowa 

Dokumentacja dla użytkownika systemu obsługującego rejestr (np. pomoc dla 
użytkownika). 

19. Dokumentacja 
wdrożeniowa 

Dokumentacja związana z uruchomieniem systemu obsługującego rejestr (np. model 
danych, model procesów, specyfikacja interfejsów zewnętrznych). 

20. e-PL Standard meta danych opracowany przez Archiwa Państwowe oraz Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego 
dotyczący dokumentacji elektronicznej. 

21. ebXML Ang. Electronic Business using XML – międzynarodowy standard bezpiecznej wymiany 
danych elektronicznych. 

22. ebXML Registry/ 
Repository  OASIS 

Ang. Electronic Business using XML Registry/Repository – składniki standardu ebXML  

23. EDI Ang. Electronic Data Interchange – elektroniczna wymiana danych; zestaw standardów 
opisujących elektroniczną  wymianę dokumentów biznesowych, danych handlowych lub 
administracyjnych między różnymi systemami komputerowymi. 

24. EDIFACT Ang. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
 (UN/EDIFACT)  - międzynarodowa norma dotycząca elektronicznej wymiany danych, 
opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

25. EMEA Ang. European Medicines Agency 

26. ePUAP Platforma Usług Administracji Publicznej - ogólnopolska platforma 
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji 
publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.  

27. Gestor rejestru Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru. 

28. GIF  Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

29. GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - organ do spraw ochrony danych 
osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

30. GUS  Główny Urząd Statystyczny 

31. Hardware Sprzęt komputerowy związany z przetwarzaniem danych, tj. serwery, stacje robocze i ich 
podzespoły oraz urządzenia peryferyjne. 
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32. HL7 Clinical 
Document 
Architecture 
Release 2 

Specyfikacja kodowania, struktury i semantyki dokumentów medycznych podlegających 
wymianie elektronicznej opracowana przez organizację Health Level Seven (HL7). 

33. HL7 Messaging v. 
2.x, HL7 Messaging 
v3 

Standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych w kolejnych 
wersjach opracowany przez organizację Health Level Seven (HL7). 

34. ICD-9 Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (ICD - International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems) 

35. ICD-10 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD - International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) 

36. ICF Ang. International Classification of Functioning, Disability and Health - Międzynarodowa 
Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia 

37. ICHI Ang. International Classification of Health Interventions - Międzynarodowa Klasyfikacja 
Interwencji Medycznych 

38. ICNP Ang. International Classification for Nursing Practice - Międzynarodowa Klasyfikacja 
Praktyki Pielęgniarskiej  

39. ICPC Ang. International Classification for Primary Care – Międzynarodowa Klasyfikacja 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

40. IHE XDM Ang. Cross-Enterprise Document Media Interchange – opracowana przez organizację 
Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) specyfikacja zapewniająca wymianę 
dokumentów przy użyciu wspólnej struktury plików i katalogów.  

41. IHE XDS Ang. Cross-Enterprise Document Sharing – opracowana przez organizację Integrating the 
Healthcare Enterprise (IHE) specyfikacja przeznaczona do zarządzania udostępnianiem 
dokumentów (np. elektronicznych kart zdrowia pacjentów) pomiędzy instytucjami ochrony 
zdrowia. 

42. Interoperacyjność Zdolność systemu teleinformatycznego do współpracy z innymi systemami 
teleinformatycznymi. 

43. ISO 27001 Międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

44. ISO OID Międzynarodowy standard służący do nadawania obiektom przechowywanym w rejestrach 
lokalnych globalnych, unikalnych identyfikatorów celem odróżnienia obiektu z jednego 
rejestru od innych obiektów przechowywanych w innych rejestrach, posiadających taki 
sam identyfikator (takie identyfikatory są unikalne w ramach rejestrów lokalnych, ale 
nieunikalne w skali globalnej). 

45. JANTAR System bazy danych. 
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46. Kategoria 
procesów 

Wyróżnia się następujące kategorie dla procesów zachodzących w ramach rejestrów 
(podział na podstawie zakresu informacyjnego Ankiety): 

1. Uzyskanie dostępu do rejestru 

2. Rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

3. Aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru  

4. Usunięcie z rejestru wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru  

5. Wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru  

6. Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego 
przedmiotu rejestru 

47. KEP Krajowa Ewidencja Podatników 

48. KIDL  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

49. Klasyfikacja 
rejestrów 

Usystematyzowany podział badanych rejestrów medycznych na tzw. klasy względem 
ustalonych na podstawie informacji uzyskanych od Gestorów cech rejestrów. 

50. Korelacja zdarzeń Poprzez korelacje zdarzeń rozumie się powiązanie sekwencji zdarzeń związanych 
z przetwarzaniem różnych grup danych wykonywanym przez jednego użytkownika w 
trakcie pojedynczej sesji, będących konsekwencją wywołania pojedynczej akcji na 
wybranym zbiorze danych. Przykład: jeżeli użytkownik dokonuje zmiany obiektu, w wyniku 
czego zmianie ulega inny obiekt, to taka operacja jest rejestrowana w systemie wraz z 
podaniem informacji o źródle tej zmiany (w stosunku do drugiego obiektu). 

51. KRS Krajowy Rejestr Sądowy - prowadzony w systemie teleinformatycznym przez wybrane sądy 
rejonowe   oraz Ministerstwo Sprawiedliwości spis następujących grup  (dla każdej z grup 
osobno):  

a) przedsiębiorców, 

b) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 

c) dłużników niewypłacalnych. 

52. KRUS  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

53. LDEP  Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy 

54. LEP  Lekarski Egzamin Państwowy 

55. LOINC Ang. Logical Observation Identifiers Names and Codes  - uniwersalny system kodowania dla 
raportowania obserwacji laboratoryjnych i klinicznych 

56. MedDRA Ang. Medical Dictionary for Regulatory Activities – międzynarodowa klasyfikacja układów i 
narządów niezbędna do tłumaczenia charakterystyki produktu leczniczego. 

57. Metodyka 
klasyfikacji 
rejestrów 

Ustandaryzowane podejście do rozwiązywania problemów – tutaj: do klasyfikacji rejestrów 
podmiotowych, których przegląd jest tematem niniejszego raportu. Metodyka skupia się 
na określeniu sposobu postępowania (opisaniu procesu) służącego osiągnięciu z góry 
ustalonego celu. 

58. MS Access Rodzaj lokalnej elektronicznej bazy danych. 

59. MS SQL Server Rodzaj systemu baz danych. 

60. MySQL Rodzaj systemu baz danych. 

61. MZ  Ministerstwo Zdrowia 
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62. MZ/Szp11  Karta statystyczna szpitalna ogólna 

63. NFZ  Narodowy Fundusz Zdrowia 

64. NIA  Naczelna Izba Aptekarska 

65. NIP Numer Identyfikacji Podatkowej 

66. Odbiorca rejestru Grupa lub osobę, która przynajmniej raz zetknęła się z danym rejestrem w celu 
zasięgnięcia/modyfikacji/aktualizacji/ usunięcia danych lub też zetknęła się z systemem 
w inny sposób w z góry określonym celu.  

67. OIA  Okręgowa Izba Aptekarska 

68. OpenXML Open Office XML, otwarty standard ISO dokumentów elektronicznych, takich 
jak dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje multimedialne. 

69. Oracle Rodzaj systemu baz danych. 

70. PCK Polski Czerwony Krzyż 

71. PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – prowadzony przez organy gminy 
oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym spis 
danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, osób 
ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których 
odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.  

72. PL-EN 13606 Norma określająca zagadnienia dotyczące Informatyki w ochronie zdrowia - Przesyłanie 
elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. 

73. Platforma P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych – system teleinformatyczny będący elektroniczną platformą 
usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającą 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 (źródło: http://p1.csioz.gov.pl/)  

74. Platforma P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych - system teleinformatyczny działający w oparciu i w zakresie zgodnym z 
ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (źródło: 
http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl) 

75. Polityka 
Bezpieczeństwa  

Zbiór spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, 
zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa, które 
zasoby i w jaki sposób mają być chronione.  

76. Porównanie 
horyzontalne 

Porównanie wszystkich rejestrów w danym obszarze analizy względem pojedynczych cech 
wytypowanych na podstawie zakresu informacyjnego Ankiety poprzez wskazanie, które z 
badanych rejestrów posiadają daną cechę. Nadrzędnym celem porównań horyzontalnych 
zamieszczonych w niniejszym raporcie jest uzyskanie informacji o możliwościach integracji 
rejestrów medycznych z innymi systemami, w szczególności z platformami P1 i P2. 

77. 
0 

Porównanie 
krzyżowe 

Zobrazowanie częstości występowania (tj. liczności) rejestrów medycznych spełniających 
kombinacje wybranych cech wytypowanych na podstawie zakresu informacyjnego Ankiety. 
Nadrzędnym celem porównań krzyżowych zamieszczonych w niniejszym raporcie jest 
uzyskanie informacji o możliwościach integracji rejestrów medycznych z innymi systemami, 
w szczególności z platformami P1 i P2.  

78. PostgreSQL Rodzaj systemu baz danych. 
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79. POZ  Podstawowa Opieka Zdrowotna 

80. Proces Proces biznesowy o określonym celu zachodzący z udziałem rejestru (systemu 
obsługującego rejestr). 

81. Przedmiot rejestru Obiekt reprezentowany przez zbiór atrybutów (cech opisujących pojedyncze wystąpienie 
obiektu), którego dane wpisywane są do danego rejestru. 

82. PWDL  Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą 

83. PZH  Państwowy Zakład Higieny 

84. 
1 

Raport Raport z przeglądu stanu medycznych rejestrów podmiotowych (niniejszy dokument). 

85. 
2 

Rejestr 
(podmiotowy, 
medyczny) 

Rejestr podmiotowy (rejestr medyczny) jest to rejestr, ewidencja, lista, spis albo inny 
uporządkowany zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach niezbędnych do 
prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, utworzony zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym (np. 
organ władzy państwowej lub organ samorządu terytorialnego), posiadający podstawę 
prawną (istnieje na bazie przepisów określonych w odpowiednich ustawach i 
rozporządzeniach). 

86. Rejestr 
komplementarny 

Jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, 
przy czym zakres atrybutów opisujący wspólny przedmiot rejestru jest różny dla każdego z 
rejestrów (badanego i komplementarnego). 

87. Rejestr podobny Jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, 
przy czym oba rejestry (badany i podobny) zawierają wspólny podzbiór atrybutów 
opisujących dla wspólnych przedmiotów rejestru. 

88. Rejestr pokrewny Rejestr podobny (patrz: Rejestr podobny) lub komplementarny (patrz: Rejestr 
komplementarny). 

89. Rejestr 
referencyjny 

Rejestr bazowy (pierwotny), który stanowi źródło odniesienia dotyczące danych, które 
objęte są pewnego rodzaju domniemaniem prawdziwości i które powinny być 
przywoływane w procesie tworzenia innych zasobów informacyjnych. Zmiany dokonywane 
w rejestrze referencyjnym co do zasady powinny prowadzić do aktualizacji danych w 
rejestrach wtórnych. Ogólnokrajowe rejestry referencyjne to: PESEL, REGON, TERYT. 

90. 
3 

Relacja (między 
rejestrami) 

Relacje między rejestrami dotyczą: 

 Powiązań między rejestrami w kontekście przepływu danych w celu realizacji konkretnego 
procesu biznesowego 

 Powiązań między rejestrami w kontekście danych referencyjnych (wskazanie rejestrów 
pierwotnych oraz wtórnych, wskazanie danych słownikowych, z których korzystają 
rejestry) 

91. 
4 

Respondent 
ankiety 

Respondentami ankiety są reprezentanci (osoby upoważnione) Gestorów rejestrów 
podmiotowych.  

92. Rozliczalność 
operacji 

Cecha systemów teleinformatycznych realizowana poprzez rejestrację działań 
użytkowników na danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie w taki sposób, aby 
spełniać przesłanki ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
dotyczące możliwości określenia od kiedy przetwarza się dane osobowe, komu udostępnia 
oraz jednoznacznego wskazania osoby wykonującej zmiany danych. 
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93. SMS Ang. Short Message Service – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w 
cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych, w przypadku systemów teleinformatycznych 
stosowana do przekazywania użytkownikom powiadomień o różnego typu zdarzeniach 
zachodzących w systemie. 

94. SNOMED CT Ang. SNOMED Clinical Terms – międzynarodowa klasyfikacja terminologii dla 
odpowiedników i pojęć klinicznych. 

95. SNOMED RT Ang. SNOMED Reference Terminology – międzynarodowa klasyfikacja terminologii dla 
gromadzenia i udostępniania danych medycznych. 

96. Standard Terms Międzynarodowy słownik określający nazewnictwo wykorzystywane we wnioskach o 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu. 

97. 
5 

System 
(teleinformatyczny) 

System teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

98. System zarządzania 
bezpieczeństwem 
informacji (SZBI) 

Część całościowego systemu zarządzania organizacją oparta na podejściu wynikającym z 
ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, 
monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. System 
zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, polityki, planowane działania, 
odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i zasoby (aktywa). SZBI standaryzuje norma 
ISO/IEC 27001. 

99. Taksonomia opisu 
rejestrów 

Hierarchiczna klasyfikacja rejestrów, gdzie najwyższy poziom stanowi korzeń drzewa, który 
odnosi się do wszystkich rejestrów, a poniższe węzły stanowią doprecyzowanie dla 
określonego podzbioru wszystkich danych 

100. 
6 

TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału 
terytorialnego kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.  

101. UCUM Ang. Unified Code for Units of Measure - uniwersalny system kodowania dla jednostek 
miar. 

102. Unicode Standard określający uniwersalny, jednolity sposób kodowania znaków, w tym znaków 
narodowych obejmujących języki z całego świata. 

103. URPL  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 

104. Uwierzytelnianie Dowolna forma identyfikacji i potwierdzania tożsamości osoby fizycznej oraz 
potwierdzania, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania dostępu do żądanego zasobu 
(danych). 

105. Użytkownik 
rejestru 

Odbiorca rejestru, który ma bezpośredni dostęp do rejestru, tzn. może wykonywać w 
rejestrze operacje wpisu, aktualizacji wpisu, usuwania wpisu, wyszukiwania wpisu w 
rejestrze itp. w zależności od posiadanych uprawnień dostępu do rejestru. 

106. WCZP  Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 

107. WebService Realizowana programistycznie usługa internetowa świadczona poprzez sieć 
telekomunikacyjną. Usługi WebService pozwalają na integrację systemów 
teleinformatycznych w celu wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami bądź 
oddziałami tej samej instytucji. 

108. WIIF / WIF Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej 
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Lp. Pojęcie Definicja 

109. WWW Ang. World Wide Web – usługa internetowa. W niniejszym dokumencie skrót ten odnosi 
się do stron WWW, tj. zbiorów dokumentów (zawierających zwykle tekst, grafikę, animacje 
itp.) w Internecie dotyczących określonej tematyki, obejmujących dokument początkowy, 
zwany stroną główną i zazwyczaj powiązane z nim dalsze dokumenty - kolejne strony i 
odsyłacze (hiperłącza) do innych stron. Strony WWW zawierają informacje udostępniane 
publicznie anonimowym użytkownikom. Za pośrednictwem strony WWW można 
udostępniać interfejs dostępowy do systemów informatycznych wymagających 
uwierzytelniania użytkowników. 

110. Wykonawca Wykonawcą niniejszego raportu jest firma Infovide-Matrix S.A., mieszcząca się pod 
adresem: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. 

111. 
7 

XAdES Ang. XML Advanced Electronic Signatures - format kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

112. XML Ang. Extensible Markup Language - uniwersalny język formalny przeznaczony do 
reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób, niezależny od platformy 
systemowej. 

113. Zamawiający Zamawiającym niniejszy raport jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie, mieszcząca 
się pod adresem: ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa. 

114. 
8 

ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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1.3 SPIS BADANYCH REJESTRÓW 

Niniejszy dokument dotyczy badań wytypowanych, wymienionych niżej rejestrów: 

 

Tabela 5: Spis badanych rejestrów 

Lp. Nazwa rejestru Gestor (Gestorzy) rejestru 

1. Centralna Baza Umów  • Narodowy Fundusz Zdrowia 

2. 
Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu 

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

3. Centralne Zasoby Słownikowe • Narodowy Fundusz Zdrowia 

4. Centralny Rejestr Lekarzy  • Naczelna Izba Lekarska 

5. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

6. 
Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie 
Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

• Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw 
Transplantacji „Poltransplant” 

7. Centralny Wykaz Świadczeniodawców • Narodowy Fundusz Zdrowia 

8. Centralny Wykaz Ubezpieczonych • Narodowy Fundusz Zdrowia 

9. Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych 
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

10. 
Ewidencja Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 

• Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

11. 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra 
Zdrowia Uprawnieniem do Świadczeń 

• Ministerstwo Zdrowia 

12. 
Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / 
Burmistrza / Prezydenta Uprawnieniem do 
Świadczeń 

• Urząd Marszałkowski 

13. 
Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / 
Ewidencja Wydanych Druków Recept* 

• Narodowy Fundusz Zdrowia 

14. Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu • Ministerstwo Zdrowia 

15. 
Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców 
Krwi 

• Polski Czerwony Krzyż 

16. 
Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i 
Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Narządów 

• Ministerstwo Zdrowia 

17. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

18. Rejestr Farmaceutów 
• Okręgowa Izba Aptekarska 

• Naczelna Izba Aptekarska 

19. Rejestr Incydentów Medycznych 
• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 
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Lp. Nazwa rejestru Gestor (Gestorzy) rejestru 

20. 
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 

• Urząd Wojewódzki 

21. 
Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili 
Wniosek w sprawie Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

22. 
Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w 
Sprawie Upoważnienia do Wystawienia 
Zaświadczeń Lekarskich 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

23. 
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

• Urząd Wojewódzki  

• Ministerstwo Zdrowia 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

• Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

• Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

24. 
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

25. 
Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

• Ministerstwo Zdrowia 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

26. 
Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów 
Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do 
Obrotu i do Używania 

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

27. 
Rejestr Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych 

• Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

28. 

Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 
Rejestr Udzielonych Zgód Na Prowadzenie Aptek 
Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji 
Szpitalnej 

• Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  

29. 
Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej 

• Główny Inspektorat Farmaceutyczny  

30. 
Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych 

• Ministerstwo Zdrowia 

*) zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFZ, Ewidencja Umów na Wystawianie Recept oraz Ewidencja Wydanych Druków Recept 

stanowią odrębne wykazy pomocnicze 
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1.4 SPIS OBSZARÓW ANALIZY 

Wskazane powyżej rejestry medyczne zostały poddane analizie w 9 obszarach, odpowiadającym 

zdefiniowanym przez Zamawiającego obszarom zawartości informacyjnej ankiet skierowanych do Gestorów 

tych rejestrów. W poniższej tabeli wskazano cele analizy dla każdego ze zdefiniowanych 9 obszarów, 

 

Tabela 6: Spis obszarów analizy 

Lp. Nazwa obszaru Cele analizy obszaru 

1. Obszar OGÓLNY 

• Zebranie podstawowych informacji na temat omawianego rejestru. 

• Zebranie podstawowych informacji na temat Gestora systemu rejestru. 

• Przyporządkowanie systemu do wyróżnionych typów rejestrów. 

• Określenie relacji systemu z podmiotami zagranicznymi. 

2. 
Obszar 
PRZEDMIOTOWY 

• Zidentyfikowanie obiektów, które są przedmiotem rejestru, a spośród nich głównego 
przedmiotu rejestru. 

• Określenie liczby poszczególnych obiektów w rejestrze, w porównaniu do liczby tych 
obiektów występujących w rzeczywistości. 

• Wyznaczenie podstawowych statystyk dla obiektów rejestru. 

• Określenie obligatoryjności wpisu do rejestru poszczególnych obiektów. 

3. Obszar ODBIORCÓW 

• Zdefiniowanie grupy odbiorców danego rejestru. 

• Zdefiniowanie i omówienie dostępności rejestru dla jego odbiorców oraz metod 
dostępu. 

• Zdefiniowanie praktycznej użyteczności rejestru dla poszczególnych grup odbiorców. 

• Określenie do jakich celów rejestr jest wykorzystywany przez poszczególne grupy 
odbiorców.  

4. Obszar DANYCH 

• Zidentyfikowanie danych zawartych w rejestrze i przypisanie ich do obiektów będą-
cych przedmiotem rejestru. 

• Określenie danych osobowych występujących w rejestrze. 

• Analiza zarządzania danymi. 

• Analiza zrozumiałości i spójności danych. 

• Identyfikacja mechanizmów sterujących rejestracją przepływu danych. 

• Omówienie powiązań z systemami referencyjnymi. 

• Identyfikacja oraz porównanie z systemami pokrewnymi. 

5. Obszar PRAWNY 

• Określenie podstawy prawnej rejestru. 

• Przeanalizowanie uwierzytelnienia danych w rejestrze. 

• Zidentyfikowanie sposobu pozyskiwania danych. 

• Ocena dokumentacji rejestru. 
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Lp. Nazwa obszaru Cele analizy obszaru 

6. 
Obszar 
BEZPIECZEŃSTWA 

• Zidentyfikowanie mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem do danych 
w rejestrze. 

• Określenie stosowanych zasad bezpieczeństwa. 

• Ocena stosowanego zarządzania ryzykiem. 

• Ewaluacja stosowanych zabezpieczeń przed utratą danych. 

• Ocena zabezpieczeń przed przerwą w pracy systemu. 

7. Obszar KOSZTÓW 
• Ocena szacowanych rocznych kosztów utrzymania systemu służącego do obsługi 

analizowanego systemu 

8. Obszar PROCESÓW 

• Zidentyfikowanie procesów występujących w rejestrze. 

• Analiza podstawowych cech zidentyfikowanych procesów. 

• Ocena zarządzania incydentami. 

9. 
Obszar 
INTEROPERACYJNOŚCI 

• Określenie sposobu przechowywania danych. 

• Analiza komunikacji rejestru z systemami zewnętrznymi. 

• Ocena interoperacyjności rejestru. 

• Ocena interfejsu. 
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1.5 DOKUMENTY POWIĄZANE 

 

Tabela 7: Lista powiązanych dokumentów 

Lp. 
Nazwa 
dokumentu /pliku 

Opis dokumentu 

1. 
ZP_22_2013_SIW
Z ostateczny.doc 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. 003_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich” i Gestora: „Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do 
Spraw Transplantacji „Poltransplant”” 

3. 004_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej” i Gestora: „Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia” 

4. 005_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą” i Gestora: „Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia” 

5. 006_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Częstochowska 
Okręgowa Izba Aptekarska” 

6. 008_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Gdańska Okręgowa 
Izba Aptekarska” 

7. 009_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających 
zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydanych przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego„ i Gestora: „Główny Inspektorat Farmaceutyczny” 

8. 010_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej”  i Gestora: „Główny Inspektorat Farmaceutyczny” 

9. 011_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Kaliska Okręgowa Izba 
Aptekarska” 

10. 013_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Kielecka Okręgowa 
Izba Aptekarska” 

11. 014_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych”  i Gestora: „Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych” 

12. 015_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych” i Gestora: 
„Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych” 

13. 019_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu”  i Gestora: 
„Ministerstwo Zdrowia” 

14. 021_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą”  i Gestora: „Ministerstwo Zdrowia” 

15. 022_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej”  i Gestora: „Ministerstwo Zdrowia” 

16. 023_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych” i Gestora: „Ministerstwo Zdrowia” 

17. 025_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Centralny Rejestr Lekarzy” i Gestora: „Naczelna Izba 
Lekarska” 

18. 026_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą” i Gestora: „Naczelna Izba Lekarska” / Ankieta została przekierowana do 
„Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku” 

19. 027_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych” i Gestora: 
„Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych” 

20. 028_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą” i Gestora: „Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych”/Ankieta została przekierowana 
do „Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych” 
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Lp. 
Nazwa 
dokumentu /pliku 

Opis dokumentu 

21. 032_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Centralny Wykaz Ubezpieczonych”  i Gestora: 
„Narodowy Fundusz Zdrowia” 

22. 034_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Farmaceutów”  i Gestora: „Okręgowa Izba 
Aptekarska w Krakowie” 

23. 039_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Podkarpacka 
Okręgowa Izba Aptekarska” 

24. 042_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Śląska Okręgowa Izba 
Aptekarska” 

25. 043_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Środkowopomorska 
Okręgowa Izba Aptekarska” 

26. 060_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu”  i Gestora: „Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” 

27. 062_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: ”Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”  i Gestora: „Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” 

28. 064_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą” i Gestora: „Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie” 

29. 065_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. Dolnośląskie” 

30. 066_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. kujawsko-
pomorskie” 

31. 067_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. lubelskie” 

32. 068_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. lubuskie” 

33. 070_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. małopolskie” 

34. 071_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. mazowieckie” 

35. 073_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. podkarpackie” 

36. 074_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. Podlaskie” 

37. 075_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. pomorskie” 

38. 076_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. śląskie” 

39. 077_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. świętokrzyskie” 

40. 078_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. warmińsko-
mazurskie” 

41. 080_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne” i Gestora: „Urząd Wojewódzki - woj. 
Zachodniopomorskie” 

42. 081_ankieta.xlsx 
Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Farmaceutów” i Gestora: „Wielkopolska 
Okręgowa Izba Aptekarska” 
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Lp. 
Nazwa 
dokumentu /pliku 

Opis dokumentu 

43. 082_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. kujawsko-pomorskie” 

44. 083_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. Lubelskie” 

45. 084_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. Lubuskie” 

46. 085_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. małopolskie” 

47. 086_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. mazowieckie” 

48. 087_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. opolskie” 

49. 088_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. podkarpackie” 

50. 089_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny  - woj. Podlaskie” 

51. 090_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny  - woj. Pomorskie” 

52. 091_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. śląskie” 

53. 092_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny  - woj. Wielkopolskie” 

54. 093_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. dolnośląskie” 

55. 094_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. łódzkie” 
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56. 095_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. świętokrzyskie” 

57. 096_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny  - woj. warmińsko-mazurskie” 

58. 097_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej” i Gestora: „Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny - woj. Zachodniopomorskie” 

59. 102_ankieta.xlsx 

Autoryzowana ankieta dla rejestru: „Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 
Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej” i Gestora: „Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia” 
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2. METODYKA KLASYFIKACJI I TAKSONOMIA OPISU REJESTRÓW 

Aby można było efektywnie korzystać z danych pozyskanych z ankiet, analizować je i sensownie przetwarzać, 

trzeba określić metody selekcji, wyszukiwania i prezentacji pewnych obszarów danych, które są istotne 

z punktu widzenia użytkownika. Należy uwzględnić dziedziny danych, podobieństwo danych przechowywanych 

w rejestrach, zasady ich grupowania czy kategoryzacje. Wykorzystana zostanie do tego taksonomia rozumiana 

jako hierarchiczna klasyfikacja danych, gdzie najwyższy poziom stanowi korzeń drzewa, który odnosi się do 

wszystkich obiektów, a poniższe węzły stanowią doprecyzowanie dla określonego podzbioru wszystkich danych. 

Taksonomia rejestrów skupi się na dziewięciu głównych obszarach określonych również w ankietach: 

• ogólny 

• przedmiotowy 

• odbiorców 

• danych 

• prawny 

• bezpieczeństwa 

• kosztów 

• procesów 

• interoperacyjności 

Taksonomia może być opracowana na dwa sposoby: 

• nie posiadając danych, które mają podlegać klasyfikacji, poprzez ich predykcję i założenie 

przynależności do określonych kategorii; 

• posiadając dane, poprzez ich analizę i określenie taksonomii na podstawie zaobserwowanych cech 

wspólnych.  

Przyjęta metodyka określenia taksonomii dla rejestrów medycznych zakłada jej budowanie na podstawie 

analizy danych pozyskanych z ankiet w ramach określonych dziewięciu obszarów głównych. 

Przyjęto, że klasyfikacja danych i ich kategoryzacja zostanie dokonana w znacznym stopniu na podstawie 

analizy eksperckiej. Zależeć to będzie głównie od jakości oraz ilości kategoryzowanych danych, jednak 

w przyjętej metodyce to człowiek, mając na uwadze ludzką inteligencję, szeroką  wiedzę i znajomości dziedziny 

oraz stosunkowo niewielki zakres danych podlegających analizie, będzie decydował o klasyfikacji rejestru.  

W przypadku konieczności analizy większej ilości danych, na podstawie danych z ankiet, eksperci mogą się 

wesprzeć algorytmami automatycznymi, które zostaną zdefiniowane po zapoznaniu się z jakością danych już po 

ich wprowadzeniu do bazy danych. 
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2.1 PRZYJĘTA METODYKA KLASYFIKACJI REJESTRÓW 

Metodykę klasyfikacji rejestrów przyjętą w ramach analizy wytypowanych medycznych rejestrów 

podmiotowych przedstawia ogólny algorytm ujęty na poniższym rysunku: 

 

Rysunek 3: Ogólny algorytm dla metodyki klasyfikacji rejestrów 
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Ogólny algorytm dla metodyki klasyfikacji rejestrów składa się z następujących kroków: 

1. Analiza stanu prawnego wytypowanych rejestrów medycznych 

Metodyka klasyfikacji rejestrów zakładała w pierwszym kroku konieczność wykonania analizy 

wytypowanych rejestrów medycznych pod kątem umocowania prawnego. Zbadane zostały akty 

prawne (ustawy i rozporządzenia) powiązane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w celu określenia, 

czy: 

a. Wytypowane rejestry medyczne posiadają umocowanie prawne 

b. Czy wytypowane rejestry  medyczne są rejestrami w rozumieniu definicji rejestru medycznego 

ujętej w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  

Zgodnie z art. 2 ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia rejestr medyczny jest to tworzony 

zgodnie z prawem rejestr, ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych lub 

jednostkowych danych medycznych (tj. danych osobowych oraz inne danych osób fizycznych 

dotyczących uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

stanu zdrowia, a także innych danych przetwarzanych w związku z planowanymi, udzielanymi 

i udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją programów 

zdrowotnych). 

2. Wyodrębnienie cech rejestrów podlegających szczegółowej analizie 

Lista cech rejestrów podlegających szczegółowej analizie powstała w wyniku przeanalizowania zakresu 

informacyjnego Ankiety. Spośród pytań pogrupowanych w dziewięć obszarów informacyjnych 

konieczne było wytypowanie takich cech (oraz kryteriów, na jakiej podstawie można określić, że dany 

rejestr posiada taką cechę), które finalnie będą służyć grupowaniu wytypowanych rejestrów 

medycznych ułatwiających ocenę możliwości integracji rejestrów medycznych z systemami 

teleinformatycznymi zbudowanymi i prowadzonymi przez  Beneficjenta (tj. platformą P1 oraz 

platformą P2).  

3. Analiza wytypowanych rejestrów medycznych względem wytypowanych cech 

Etap ten zakładał dogłębną analizę rejestrów medycznych, a konkretnie analizę odpowiedzi 

udzielonych w autoryzowanych i nieautoryzowanych Ankietach reprezentatywnych dotyczących 

wytypowanych rejestrów, względem wyznaczonych cech. W wyniku tej analizy powstały zestawienia 

rejestrów względem wytypowanych cech. 

4. Wyodrębnienie klas rejestrów na podstawie wyników analizy względem wytypowanych cech 

Po ustaleniu, które z rejestrów charakteryzują się poszczególnymi cechami wykonana została analiza 

cech wspólnych i różniących badane rejestry medyczne. W wyniku tej analizy zostały wyodrębnione 

klasy rejestrów medycznych. 

5. Przydział badanych rejestrów do wyodrębnionych klas w celu utworzenia pełnej klasyfikacji 

rejestrów 

Ostatnim krokiem metodyki klasyfikacji rejestrów jest wykonanie ostatecznego podziału rejestrów 

i przydział ich do wydzielonych klas rejestrów. Na potrzeby uzyskania listy rejestrów 

przyporządkowanych do zdefiniowanych klas utworzone zostały skrypty do bazy danych, do której 

wprowadzone zostały odpowiedzi z Ankiet oraz uspójnione dane dotyczące rejestrów.  
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2.2 TAKSONOMIA OPISU REJESTRÓW 

W celu ustalenia klasyfikacji rejestrów medycznych przyjęto następujące założenia dla taksonomii opisu 

rejestrów: 

1. Klasyfikacja rejestrów pozwala na pogrupowanie badanych rejestrów w ustalone klasy rejestrów, które 

spełniają pewne określone z góry kryteria. 

2. Klasyfikacja rejestrów zbudowana jest w formie hierarchicznej.  

3. Każda klasa opisana jest według następującego schematu: 

 

Tabela 8: Opis klasy 

Element Opis 

Kod 

Kod klasy jest unikalnym numerem klasy, umożliwiającym jej jednoznaczną identyfikację w ramach 
całej klasyfikacji. Kod jest przedstawiony w formacie ciągu liczb całkowitych oddzielonych kropkami, 
odzwierciedlającymi zagnieżdżenie kolejnych klas w ramach hierarchii klas.  

Przykład kodu: 

• W korzeniu drzewa (hierarchii) znajduje się klasa o kodzie: 1 

• Kolejne klasy w ramach hierarchii zawierają zagnieżdżenia w postaci jak na przykładzie: 1.1, 
1.1.1, 1.1.2, 1.2, itd. 

Nazwa klasy 
Nazwa klasy stanowi krótkie i zwięzłe określenie grupy rejestrów, które charakteryzują się podobną, 
wspólną cechą (lub cechami). 

Opis klasy 

Opis klasy zawiera definicję kryteriów przydziału rejestru do danej klasy. Kryteria te opierają się na 
wyszczególnionych cechach wynikających z analizy konkretnych pytań oraz odpowiedzi udzielonych 
przez Gestorów w przeprowadzonych ankietach. W wybranych przypadkach, a w szczególności w 
podziale rejestrów na wysokim poziomie hierarchii kryteria przydziału rejestru do klasy wynikają 
przede wszystkim z wiedzy eksperckiej wynikłej z dogłębnej analizy prawnej i sytuacyjnej badanych 
rejestrów medycznych. 
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2.3 OPIS I KLASYFIKACJA REJESTRÓW 

Zrealizowany zgodnie z opisanymi w poprzednich rozdziałach opis klasyfikacji rejestrów stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego dokumentu (Załącznik 3_Opis klasyfikacji rejestrów.doc). 

Poniższy opis zawiera ogólne streszczenie zawartości załącznika 3. 

Klasa o kodzie 1 obejmuje wszystkie rejestry objęte przedmiotem zamówienia, tj. 31 obiektów. Na podstawie 

ilości przeprowadzonych ankiet dokonano podziału na dwie podstawowe grupy: 

• [kod klasy 1.1] rejestry medyczne, dla których nie został przeprowadzony wywiad (14 rejestrów), 

• [kod klasy 1.2] rejestry medyczne, dla których został przeprowadzony wywiad (17 rejestrów). 

Zgodnie z opisem w rozdziale 2.1, rejestry dla których nie został przeprowadzony wywiad (1.1) w wyniku 

przeprowadzonych analiz zostały podzielone na dwie grupy: 

• [kod klasy 1.1.1] rejestry medyczne, dla których nie istnieje podstawa prawna (6 rejestrów), 

• [kod klasy 1.1.2] rejestry medyczne, dla których istnieje podstawa prawna (8 rejestrów), 

 

Wykres 1: Rejestry dla których nie został przeprowadzony wywiad - podstawa prawna 

 

 

Poniżej przedstawiono główne rejestrów, dla których został przeprowadzony wywiad (gałęzie klasy 1.2): 

• [kod klasy 1.2.1] Podział ze względu na podstawę prawną (Obszar Prawny); 

• [kod klasy 1.2.2] Podział ze względu na typ rejestru (Obszar Ogólny); 

• [kod klasy 1.2.3] Podział ze względu na poziom informatyzacji (Obszar Ogólny, Obszar 

Interoperacyjności); 
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• [kod klasy 1.2.4] Podział ze względu na sposób pozyskiwania danych do rejestru (Obszar Prawny); 

• [kod klasy 1.2.5] Podział ze względu na główny przedmiot rejestru (Obszar Przedmiotowy); 

• [kod klasy 1.2.6] Podział ze względu na statystyki obiektów w rejestrze (Obszar Przedmiotowy); 

• [kod klasy 1.2.7] Podział ze względu na odbiorców rejestru (Obszar Odbiorców); 

• [kod klasy 1.2.8] Podział ze względu na podstawę dostępu do rejestru dla odbiorców rejestru (Obszar 

[kod klasy Odbiorców); 

• [kod klasy 1.2.9] Podział ze względu na relacje rejestru z podmiotami zagranicznymi (Obszar Ogólny); 

• [kod klasy 1.2.10] Podział ze względu na użycie słowników zewnętrznych (Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.11] Podział ze względu na komunikację z systemami referencyjnymi (Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.12] Podział ze względu na cele odbiorców rejestru (Obszar Odbiorców); 

• [kod klasy 1.2.13] Podział ze względu na przetwarzanie danych osobowych w rejestrze (Obszar 

Danych); 

• [kod klasy 1.2.14] Podział ze względu na istnienie korelacji zdarzeń w systemie obsługującym rejestr 

(Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.15] Podział ze względu na sposób wprowadzania danych do rejestru (Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.16] Podział ze względu na stopień unikalności danych w rejestrze (Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.17] Podział ze względu na fakt istnienia rejestrów podobnych i komplementarnych 

(Obszar Ogólny i Obszar Danych); 

• [kod klasy 1.2.18] Podział ze względu na stosowanie uwierzytelniania użytkowników korzystających z 

rejestru (Obszar Prawny); 

• [kod klasy 1.2.19] Podział ze względu na zgodność z normami, standardami i klasyfikacjami (Obszar 

Przedmiotowy, Obszar Interoperacyjności); 

• [kod klasy 1.2.20] Podział ze względu na współpracę z platformę ePUAP (Obszar Interoperacyjności); 

• [kod klasy 1.2.21]Podział ze względu na współpracę z platformą P1 (Obszar Interoperacyjności); 

• [kod klasy 1.2.22] Podział ze względu na współpracę z platformą P2; 

• [kod klasy 1.2.23] Podział ze względu na koszty utrzymania systemu rejestru (Obszar Kosztów); 

• [kod klasy 1.2.24] Podział ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

rejestru (Obszar Bezpieczeństwa); 

• [kod klasy 1.2.25] Podział ze względu na wykorzystywanie mechanizmów kontroli i zarządzania 

dostępem (Obszar Bezpieczeństwa); 

• [kod klasy 1.2.26] Podział ze względu na kategorie procesów występujące w rejestrze (Obszar 

Procesów). 

Klasyfikacja rejestrów, zawierająca szczegółowe informacje odnośnie przynależności rejestrów do 

poszczególnych klas, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu (Załącznik 4_Klasyfikacja rejestrów.doc). 
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3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH REJESTRÓW 

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę badanych rejestrów na podstawie informacji zebranych 

w ankietach. 

Dla 17 rejestrów, dane do ankiet zostały pozyskane w trakcie wywiadów z Gestorami. W przypadku rejestrów 

prowadzonych przez więcej niż jednego Gestora, utworzone zostały ankiety reprezentatywne, integrujące 

informacje udzielone przez poszczególnych Gestorów. Opisy rejestrów zawarte w niniejszym rozdziale zostały 

sporządzone na podstawie ankiet autoryzowanych przez Gestorów (w przypadku gdy rejestr jest prowadzony 

przez jednego Gestora) lub ankiet reprezentatywnych (dla rejestrów prowadzonych przez więcej niż jednego 

Gestora). 

W pozostałych przypadkach, tj. dla rejestrów które nie zostały objęte wywiadem ze względów przytoczonych 

we wstępie do niniejszego raportu, Wykonawca sporządził ankiety na podstawie ogólnodostępnych informacji 

i w  oparciu o te ankiety opisano charakterystykę badanych rejestrów. 
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3.1 CENTRALNA BAZA UMÓW  

Informacje dotyczące Centralnej Bazy Umów, zawarte w niniejszym rozdziale, zostały pozyskane inną drogą niż 

wywiad z Gestorem – na podstawie analizy własnej Wykonawcy, przeprowadzonej na podstawie ogólnie 

dostępnych informacji. 

3.1.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnej Bazy Umów jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 9: CBU – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Ewa Korol 

Stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 38 

E-mail ewa.korol@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Jolanta Serafin 

Stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 00; 048 22 572 61 54 

E-mail jolanta.serafin@nfz.gov.pl  

 

3.1.2. Skrócony opis rejestru 

Centralna Baza Umów dostępna jest pod następującymi adresami stron internetowych: 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx  

Centralna Baza Umów została utworzona w celu umożliwienia publicznego dostępu do informacji o zawartych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowach na usługi medyczne. 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich 

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. 

z dnia 11 sierpnia 2005 r.) nakłada obowiązek na Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzenia w systemie 

informatycznym wyżej wymienionych danych dotyczących umów ze świadczeniodawcami oraz umów na 

refundację recept. 

Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest Kamsoft S.A., mieszcząca 

się pod adresem: 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, tel. 32 209 07 05, fax 32 209 07 15. 

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Gestor jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr. 

3.1.3. Data powstania rejestru 

Brak danych. 

3.1.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Dane są przesyłane przez jednostki lokalne do centrali. Ten sam świadczeniodawca może być przekazany 

kilkukrotnie przez poszczególne jednostki do centralnego systemu z innym identyfikatorem. 

3.1.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych.  

Format danych w rejestrze określono jako: tabele elektronicznej bazy danych. 

3.1.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 
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Tabela 10: CBU – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 

odbiorców i 

przedmiotów rejestru 

Czy jest 

odbiorcą 

rejestru? 

Czy jest 

przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 

danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca* T N  

NFZ - upoważniony 

pracownik 
T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie 

zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 

informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i 

sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze 

zm.) (stan na dzień: 30.12.2013 r.) 

*) np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie 

 

Nie uzyskano informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 11: CBU – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW 
https://aplikacje.nfz.gov.pl/

umowy/Search.aspx  

Ograniczenia 

w dostępie:  
Brak informacji 

Inne  
Inne metody 

dostępu: 

Centralna baza danych zasilana danymi z lokalnych 

OW NFZ. 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 12: CBU – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 

użyteczności* 

1. NFZ - upoważniony pracownik 
S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne; ID - cele 

identyfikacyjne 
Brak informacji 

2. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne Brak informacji 

 

Gestor nie przekazał informacji, czy stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających 

z rejestru. 
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3.1.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców zidentyfikowano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. 

 

Tabela 13: CBU – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 

danych 

Aktualiza

-cja 
Usuwanie 

Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, w 

których 

realizowany 

jest dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
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yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
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a)
 

C
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 o
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e
ra
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o
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ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
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ag
a 

u
w
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rz
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e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

NFZ - 

upoważniony 

pracownik 

T T T T T T T T T T 
Brak 

informacji 
Brak 

anonimowy 

odbiorca 
T N N N N N N N N N 

Brak 

informacji 

dostęp do bazy umów 

przez stronę 

https://aplikacje.nfz.gov.

pl/umowy/Search.aspx  

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• usunięcie z rejestru wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

3.1.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralna Baza Umów nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów.  

Głównym przedmiotem rejestru jest umowa. Rejestr zbiera dane z oddziałów wojewódzkich dotyczące umów 

ze Świadczeniodawcami. 

Przedmioty rejestru wpisywane są obligatoryjnie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 

lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 11.03.2014 r.). 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 
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Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji: 

 

Tabela 14: CBU – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 

Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto 

Jakie 
zmiany 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.1.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom 

i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 11.03.2014 r.). 

3.1.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnej Bazie Umów nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe. 

3.1.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.1.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru. 

3.1.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor nie udzielił informacji odnośnie modelu architektonicznego rejestru. 
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3.1.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Integralność danych w rejestrze jest chroniona poprzez zastosowanie unikalnych identyfikatorów 

świadczeniodawcy w ramach OW NFZ. 

Na podstawie pozyskanych informacji można określić, że rejestr daje możliwość łatwego wskazania 

osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. Gestor nie przekazał jednak informacji 

dotyczących bezpieczeństwa, nie udzielił także informacji odnośnie stosowanych mechanizmów kontroli. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Gestor nie udzielił jednak informacji określających jakość 

i użyteczność Polityki Bezpieczeństwa. 

3.1.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

W odniesieniu do stopnia unikalności danych rejestru ustalono, że istnieje inny rejestr dotyczący tego samego 

przedmiotu; omawiany rejestr zawiera jednak kompletniejsze dane niż rejestr pokrewny (dane pozyskiwane są 

z lokalnych baz umów prowadzonych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich, istnieją więc pokrewne 

rejestry zawierające mniej danych). 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych – jako tabele elektronicznej bazy 

danych. Stosowane rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co do 

potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem. Na początku 2013 roku trwały prace nad 

rozbudową bazy danych o nowe funkcjonalności i poszerzenie zakresu danych. 

Centralna Baza Umów nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia. Baza nie współpracuje z platformą ePUAP. Nie 

określono, czy współpracuje z platformą P1. 

Baza wykorzystują następujące słowniki i klasyfikacje: ICD-9. 

3.1.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.1.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Centralna Baza Umów stanowi niezależny rejestr prowadzony przez NFZ i udostępniany drogą elektroniczną 

przez stronę WWW. Jest to element systemu informatycznego NFZ. Wykorzystywany jest do wewnętrznych 

celów tej instytucji. 
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3.2 CENTRALNA EWIDENCJA ZGŁASZANYCH NIEPOŻĄDANYCH 

DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO 

OBROTU 

3.2.1. Gestorzy rejestru 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

prowadzona jest przez Gestora:  

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych  

który w dalszej części dokumentu  nazywany  jest „Urzędem” lub „URPL”. Urząd mieści się pod adresem: 03-736 

Warszawa, ul. Ząbkowska 41, tel. (22) 492 11 00, fax. (22) 492 11 09, adres WWW: http://www.urpl.gov.pl/. 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451) Prezes Urzędu stał się centralnym organem administracji 

rządowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 15: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Monika Trojan 

Stanowisko Nie dotyczy 

Telefon (22) 492 11 00 

E-mail dml@urpl.gov.pl 

 

3.2.2. Skrócony opis rejestru 

Prowadzona Ewidencja dot. Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu jest jednym z narzędzi nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz monito-
rowania bezpieczeństwa ich stosowania na terytorium RP. 

Ewidencja funkcjonuje w ramach dwóch oddzielnych zbiorów danych:  

• W formie pliku Excel - dla zgłoszeń niezawierających danych osobowych,  

• W formie bazy danych Access - dla zgłoszeń Pacjentów zawierających dane osobowe i wrażliwe. 

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm).  

URPL posiada prawa autorskie do oprogramowania rejestru  oraz jest w posiadaniu kodów źródłowych (opis 

bazy danych). 
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3.2.3. Data powstania rejestru 

Ewidencja prowadzona jest od 2001 roku, baza Access dotycząca Zgłaszanych Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu przez Pacjentów funkcjonuje od końca 2013 roku. 

3.2.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją wprowadzającą dane do  wprowadzającymi dane do rejestru jest Gestor Rejestru. 

3.2.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (Access) oraz plikach elektronicznych 

(Excel), dodatkowo w ewidencji przechowywane są zgłoszenie w formie dokumentacji papierowej. 

Format danych w rejestrze określono jako: 

• Dokumentacja papierowa, 

• Pliki .rtf, 

• Pliki .xls, 

• Pliki .xml, 

• Tabele elektronicznej bazy danych. 

3.2.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są Pracownicy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. 

Korzystają oni z rejestru w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie Ustawy o Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Dz. U. Nr 82 z 2011 roku poz 451 oraz 

Ustawy z dnia 6 września 2001 - Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2008 r. Nr. 45, poz. 271, z późn. zm. 

Liczebność odbiorców rejestru wynosi 8 osób i są to pracownicy Departamentu Monitorowania Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych. Szacunkowo korzystają z rejestru 200 razy w skali miesiąca. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 16: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Papierowa baza 
danych 

Nd. Ograniczenia 
w dostępie:  

Prawo dostępu posiadają tylko upoważnieni pracownicy 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych. 

Lokalna 
elektroniczna 
baza danych 

Nd. Rodzaj:  MS Access (oraz MS Excel) 

Ograniczenia 
w dostępie: 

Uprawnienia w oparciu o Access Control List w domenie 
Windows 2003 
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Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 17: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – czynności do których odbiorcy 

wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. 
Pracownik URPL (Urząd Rejestra-
cji Produktów Leczniczych) 

IN – cele informacyjne, 

S – cele stanowiące. 
4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

3.2.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorcy Pracownik URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych) wskazany został zakres operacji jakich 

może dokonywać w rejestrze, z określeniem czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, 

w jakich procesach realizowane są wskazane operacje. 

 

Tabela 18: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – operacje wykonywane w rejestrze 

przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest do-
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Pracownik URPL T T T T T T T T T T 
Realizacja zadań statu-
towych URPL, WMiPB 

 

 

W rejestrze obsługiwane są następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 
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Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze wraz z ich oceną: 

 

Tabela 19: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 

danych przetwarzanych w procesie: 

Efektywność procesu: 

Uzyskanie 

dostępu do 

rejestru 

Zgłoszenie 

działania 

niepożądanego 

produktu 

leczniczego 

Pracownicy 

URPL 

2 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

wielu systemów) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

2 

(proces jest w znacznej części nieefektywny (tj. 

jest długi, ale nie przeszkadza to w osiągnięciu 

celu przez odbiorców systemu), ulepszenia 

procesu są wskazane) 

Rejestracja 

przedmiotu 

rejestru w 

rejestrze 

Zgłoszenie 

działania 

niepożądanego 

produktu 

leczniczego 

Pracownicy 

URPL 

2 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

wielu systemów) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(Proces jest w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w 

rejestrze wpisu 

na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu 

Zgłoszenie 

działania 

niepożądanego 

produktu 

leczniczego 

Pracownicy 

URPL 

2 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

wielu systemów) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(Proces jest w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych 

na temat 

zarejestrowanych 

przedmiotów 

Zgłoszenie 

działania 

niepożądanego 

produktu 

leczniczego 

Pracownicy 

URPL 

2 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

wielu systemów) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(Proces jest w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 
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Podczas wywiadu Gestor nie przekazał informacji odnośnie najczęściej występujących incydentów dotyczących 

obsługi danych w rejestrze – osoby biorące udział w wywiadzie nie napotkały na incydenty podczas pracy 

z rejestrem. 

3.2.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu nie 

wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. Rejestr przechowuje dane 

dotyczące jednego rodzaju obiektów -  Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego. 

 

Tabela 20: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – wykaz obiektów które zawiera 

rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

INNY Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego 

 

Rejestr zawiera ponadto dane dotyczące podmiotów, które zgłosiły zgłoszenie i/lub pacjenta którego dot. 

działanie niepożądane produktu farmaceutycznego oraz jego producenta. W kontekście opisywanego rejestru 

dane te stanowią atrybuty opisujące główny przedmiot rejestru Zgłoszenie działania niepożądanego produktu 

leczniczego. 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 21: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – liczebność głównego przedmiotu 

rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Zgłoszenie działania niepożądanego 
produktu leczniczego 

40 000 40 000 

 

Ze względu na brak innych przedmiotów w rejestrze (poza przedmiotem podstawowym), liczebności 

pozostałych przedmiotów nie określono. 

Gestor wskazał szacunkowe wartości statystyczne dotyczące głównego przedmiotu rejestru z których 

najistotniejsza jest dynamika przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku wynosząca 30%. 

Dodatkowe dane to: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosząca 60 zapytań, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca określona na 5 wywołań. 

Gestor nie posiada danych w zakresie mediany wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni 

miesiąca. 
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Wskazane powyżej Zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, po otrzymaniu  wpisywane są 

obligatoryjnie do rejestru, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 - Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2008 r. 

Nr. 45, poz. 271, z późn. zm.. Wpisów do rejestru dokonują upoważnieni pracownicy Departamentu 

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów URPL. Warunkiem ich dokonania jest otrzymanie 

kompletnego zgłoszenia. Raz otrzymane zgłoszenie nie podlega wypisowi z rejestru. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowano grupę uprawnień  „DML_Pracownicy” przypisaną Pracownikom Departamentu 

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych. Uprawnienia powyższe nadawane są przez 

pracowników Biura Informatyki i są one realizowane na poziomie systemu operacyjnego (dot. Bazy Access). 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor potwierdził ponadto, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych 

obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji: 

 

Tabela 22: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – rejestracja przepływu danych 

Lp. Obiekt 
Akcje przepływu da-

nych 

Zakres rejestrowanych informacji: 
Uwagi 

Kiedy Kto Jakie zmiany 

1 

Zgłoszenie 
działania nie-
pożądanego 
produktu lecz-
niczego 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK NIE 
Brak danych w obszarze "Jakie 
zmiany" 

Kasowanie danych NIE NIE NIE Nie dotyczy 

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE 
Brak danych w obszarze "Jakie 
zmiany" 

 

3.2.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 6 września 2001 - Prawo farmaceutyczne Dz.U. 

z 2008 r. Nr. 45, poz. 271, z późn. zm. 

3.2.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 23: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – zakres danych osobowych 

występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 
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1. 
Zgłoszenie działania niepożądanego 
produktu leczniczego 

imię i nazwisko lekarza prowadzącego 

dane adresowe lekarza prowadzącego 

imię i nazwisko  osoby zgłaszającej 

dane adresowe osoby zgłaszającej 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 24: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – akcje wykonywane na danych 

osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych 
Sposób uregulowania przez 

GIODO 

W
p

ro
w

ad
za

n
ie

 

P
rz

e
ch

o
w

yw
a-

n
ie

 

M
o

d
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o

w
an

ie
 

P
rz

e
ka
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w

an
ie

 

P
u

b
lik

a
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n
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A
n
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n
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o
w

a-

n
ie

 

A
gr

e
go

w
an

ie
 

U
su

w
an

ie
 

B
ra

k 
d

an
yc

h
 

Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone jako 
zbiór danych 
osobowych 
zawierający 

dane wrażliwe 

1 
Zgłoszenie działania 
niepożądanego 
produktu leczniczego 

T T N T N N T N N  TAK TAK 

Komentarz: Powyższe dotyczy rejestru prowadzonego w bazie MS Access 

 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu centralnego. Na tym poziomie następuje również przetwarzanie 

danych osobowych. Gestor wskazał, że dane osobowe w rejestrze są zarządzane w sposób właściwy 

i adekwatny do potrzeb prowadzonego rejestru. Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w rejestrze, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez podpisanie formularza zawierającego 

odpowiednią deklarację. 

Rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych i zdaniem URPL dokumentacja ta jest 

kompletna. Gestor oczekuje obecnie decyzji GIODO w powyższym zakresie (stan na 23.01.2014). 

3.2.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Poniższa tabela podsumowuje informacje odnośnie komunikacji rejestru z zagranicą: 
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Tabela 25: Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań … – komunikacja rejestru z zagranicą 

Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr łączy się lub 

komunikuje z zagranicą? 
TAK 

Rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z 

góry ustalonym celu. Wybrane dane z ewidencji są przekazywane na mocy 

prawa  Europejskiej Agencji Leków i podmiotom odpowiedzialnym 

(producent danego leku). Dane przekazywane są poprzez ręczne 

wypełnienie formularza na stronie Europejskiej Agencji Leków- system 

EudraVigilance (system wymiany informacji o działaniach niepożądanych, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego 

wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 

ustanawiającego Europejską Agencję Leków 

Czy odbiorcami rejestru mogą 

być podmioty/ osoby 

zagraniczne? 

TAK 
Podmiotami będącymi odbiorcami informacji z rejestru jest Europejska 

Agencja Leków oraz Podmioty Odpowiedzialne (np. producenci leków). 

Czy rejestr uzyskuje informacje 

od podmiotów/ osób 

zagranicznych, tzn. korzysta z 

wiedzy udostępnianej przez 

podmioty/osoby zagranicznych, 

ale dane te nie są 

wprowadzane do rejestru 

bezpośrednio przez te 

podmioty/osoby? 

TAK 

Rejestr pozyskuje informacje od podmiotów zagranicznych – Producentów 

Leków. 

Są to informacje dot. działań niepożądanych leków – obowiązek ich 

przekazywania mają producenci tych leków, których produkty są 

dopuszczone do obrotu na terytorium RP. 

Czy podmioty/osoby 

zagraniczne mogą aktualizować 

dane w rejestrze? 

TAK 

Jednostkami które mają obowiązek aktualizować dane (zgłoszenia działań 

niepożądanych leków) są producenci tych leków, których produkty są 

dopuszczone do obrotu na terytorium RP. 

3.2.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej) 

natomiast posiada komplet dokumentacji przygotowanej na potrzeby zgłoszenia do GIODO (wymaganą 

ochroną danych osobowych) – jest to Opis systemu Informatycznego. 

Rejestr podlega okresowym audytom. Audyty odbywają się co 2 lata, raport z każdego audytu przekazywany 

jest do Komisji Europejskiej. Dokumentacja z przeprowadzonych audytów przechowywana jest także w URPL. 

Dokumentacja techniczna 

Gestor nie posiada dokumentacji technicznej rejestru, natomiast jest w posiadaniu dokumentacji użytkowej, 

którą stanowi Instrukcja Zarządzania Systemem. 
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Ze względu na fakt, że powyższa dokumentacja nie obejmuje pełnej analizy ryzyka Gestor nadał jej ocenę 4 

która oznacza, że „dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa 

wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także posiada 

wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa.” 

3.2.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru i adekwatny do potrzeb Urzędu. 

 W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor wskazał  3 prowadzone w Urzędzie rejestry 

podobne: 

• Rejestr Zgłoszeń Działań Niepożądanych Badanego Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, 

• Rejestr Zgłoszeń Działań Niepożądanych Badanego Produktu Leczniczego, 

• Rejestr Zgłoszeń Działań Niepożądanych  Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. 

Rejestry powyższe prowadzone są w formie papierowej przez co ich model architektoniczny jest całkowicie 

niedopasowany do modelu architektonicznego opisywanej ewidencji. 

3.2.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?” Gestor 

poinformował, że: jest ona zapewniana przez „archiwizację dokumentów źródłowych umożliwiających 

porównanie danych przekazanych w zgłoszeniu z danymi zapisanymi w systemie”. 

Mechanizm dotyczący rejestrowania lokalizacji i statusu osoby żądającej dostępu do danych w rejestrze jest 

zapewniany „przy użyciu wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa systemu operacyjnego obsługującego 

bazę danych”. Gestor poinformował także, że stosowane mechanizmy rejestracji przepływu danych nie 

umożliwiają korelacji zdarzeń. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby odpowiedzialnej za dane przetwarzane w rejestrze poprzez 

imienną listę osób upoważnionych do dostępu do rejestru. Gestor nie udzielił natomiast odpowiedzi na pytanie 

„Czy został opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, 

dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność?”. 

URPL nie dokonywał oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami 

normy ISO 27001 i nie posiada certyfikatu na zgodności z tą normą.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gestora, organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych 

w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia.  

Prowadzona (aktualizowana) jest inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 

informacji i obejmuje ona również rodzaj oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania. 

Dla rejestru przeprowadzane są okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. W ramach kontroli zarządczych powołany jest zespół ds. Analizy ryzyka. Analiza w tym zakresie 

aktualizowana jest raz na kwartał. 
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Podejmowane są działania (określone regulacjami wewnętrznymi) zapewniające, że osoby zaangażowane 

w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu 

adekwatnym do  realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa informacji. Pracownicy realizują działania w oparciu o zatwierdzony zakres obowiązków. 

Dostęp do informacji możliwy jest tylko dla upoważnionych osób (upoważnienie imienne wydawane przez 

Prezesa URPL). Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań 

użytkowników systemu. 

Organizacja zapewnia także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub 

zakłóceniami zapewniono poprzez monitorowanie dostępu do informacji oraz zapewnienie środków 

uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

W Urzędzie funkcjonują regulacje gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na 

odległość, zastosowano ponadto odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe i programowe.  

Zapewniono również zabezpieczenie informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie poprzez ograniczenie dostępu do danych, ochronę ich integralności oraz 

regularną archiwizację.  

Urząd nie ma podpisanych umów serwisowych ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr, tym samym strony trzecie nie mają możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy. 

W urzędzie ponadto: 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – określone 

w Polityce Bezpieczeństwa oraz właściwej instrukcji Dyrektora Generalnego. 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrolę zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

W systemie (baza MS Access) obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli 

i zarządzania dostępem: 
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• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – listy kontroli dostępu, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login i hasło, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – ACL – Assess Control List, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej – Standardowe mechanizmy szyfrujące domeny Windows 2003, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach – ACL – Access Control List, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

Domena Windows 2003 - mechanizm audytowania, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez mechanizmy ACL – Access 

Control List, 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Opracowana jest ona szczegółowo i wyczerpująco, dostarcza 

użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. Gestor nie udzielił odpowiedzi na pytanie o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem. 

3.2.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę dotyczącą określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących 

głównego przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze 

swoim przedmiotem. 

Dane przechowywane w rejestrze przechowywane są w plikach elektronicznych oraz w postaci elektronicznej 

bazy danych. Przechowywana jest również dokumentacja papierowa – zgłoszenia niepożądanych działań 

produktów leczniczych. 

Dla sposobu przechowywania i formatu danych w rejestrze, Gestor nadał ocenę 2 – która oznacza, że  

rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru, ale niepełne (np. nie pozwala na przechowywanie plików 

w określonym formacie), nieoptymalne (wydłuża pracę z rejestrem) i wymaga poprawy. Gestor  wyraził 

następującą opinię w tym zakresie: 

„Obecnie zastosowane rozwiązania (Excel / Access) nie są w pełni zintegrowane oraz nie zapewniają 

optymalnej wydajności.” 

W odniesieniu do komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie 

zdrowia Gestor wskazał, że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia i nie komunikuje się z innymi systemami 

teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia.  

Gestor zaznaczył jednocześnie, że jest w trakcie opracowywania standardu komunikacji za pomocą wymiany 

plików .xml.  

W zakresie stosowanych norm i standardów dotyczących  przechowywania oraz wymiany danych Gestor 

wskazał na XML i Unicode. Dodatkowo rejestr wykorzystuje klasyfikację układów i narządów MedDRA 

niezbędną do tłumaczenia charakterystyki produktu leczniczego. 

Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP natomiast planowana jest współpraca z platformą P1. 
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Adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych, Gestor ocenił na poziomie 2 co oznacza, że poziom 

interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, 

potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych. Zdaniem Gestora pomimo, że na dzień dzisiejszy rejestr nie 

współpracuje z innymi systemami i źródłami danych współpraca taka byłaby pożądana. 

Gestor nie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące oceny poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru. 

3.2.16. Koszty utrzymania rejestru 

W pytaniu dotyczącym rocznych kosztów utrzymania rejestru, Gestor przekazał informację, iż Rejestr został 

opracowany, jest prowadzony i utrzymywany przez pracowników Urzędu. Nie stanowi on oddzielnej pozycji 

budżetowej. 

3.2.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Za cechę wyróżniającą rejestr można uznać współpracę z zagranicą. 

Polega ona na zasilaniu danymi z rejestru zasobów Europejskiej Agencji Leków i przekazywaniu informacji 

podmiotom odpowiedzialnym (producentom danego leku). Dane te przekazywane są poprzez ręczne 

wypełnienie formularza na stronie Europejskiej Agencji Leków. 

Jednocześnie rejestr pozyskuje informacje od podmiotów zagranicznych – Producentów Leków. 

Są to informacje dot. działań niepożądanych leków – obowiązek ich przekazywania mają producenci leków, 

których produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium RP. 

W szacunkowych wartościach statystycznych dotyczących głównego przedmiotu rejestru należy zwrócić uwagę  

na dynamikę przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku, która wynosi 30%. Zakładając że przyrost 

liczby obiektów w skali roku będzie utrzymywał się na podobnym poziomie jak w ostatnim roku dynamika ta 

wyrażona procentowo będzie maleć. 
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3.3 CENTRALNE ZASOBY SŁOWNIKOWE 

Informacje dotyczące Centralnych Zasobów Słownikowych, zawarte w niniejszym rozdziale, zostały pozyskane 

inną drogą niż wywiad z Gestorem – na podstawie analizy własnej Wykonawcy, przeprowadzonej na podstawie 

ogólnie dostępnych informacji. 

Zgodnie z informacją udzieloną przez NFZ, Centralne Zasoby Słownikowe nie są ustawowo umocowane jako 

rejestry medyczne, ale stanowią część systemu informatycznego (wykazy pomocnicze), służącego do realizacji 

statutowych obowiązków NFZ. 

3.3.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnych Zasobów Słownikowych jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 26: CZS – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Ewa Korol 

Stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 38 

E-mail ewa.korol@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Jolanta Serafin 

Stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 00; 048 22 572 61 54 

E-mail jolanta.serafin@nfz.gov.pl  

 

3.3.2. Skrócony opis rejestru 

Centralne Zasoby Słownikowe dostępne jest pod następującymi adresami stron internetowych: 

http://slowniki.nfz.gov.pl/. 
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Centralne Zasoby Słownikowe zawierają wersje elektroniczne Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur 

Medycznych, produktów kontraktowych i jednostkowych oraz parametrów weryfikacji.  

Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest Kamsoft S.A., mieszcząca 

się pod adresem: 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, tel. (32) 209 07 05, fax (32) 209 07 15. 

Nie określono podmiotu będącego właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu. 

3.3.3. Data powstania rejestru 

Brak danych. 

3.3.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3.3.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w plikach elektronicznych / w postaci elektronicznej bazy danych.  

Format danych w rejestrze określono jako: 

• pliki .xml, 

• inny: pliki .pgx. 

3.3.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• dentysta, 

• diagnosta, 

• farmaceuta, 

• Jednostka Ratownictwa Medycznego, 

• Minister Zdrowia, 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), 

• pielęgniarka/położna, 

• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 

• ZOZ (Zakład Opieki Zdrowotnej))/PWDL (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 
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Tabela 27: CZS – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego 

odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca* T N 

Zarządzenie Nr 76/2006 z dnia 6 września 2006 r. 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
dostępu do celów naukowo-badawczych do danych 
stanowiących informację o świadczeniach 
udzielonych świadczeniobiorcom (stan na dzień: 
10.03.2014 r.) 

Dentysta T N  

Diagnosta T N  

Farmaceuta T N  

Jednostka Ratownictwa Medycznego T N  

Minister Zdrowia T N  

NFZ - dowolny pracownik T N  

NFZ - upoważniony pracownik T N  

Pielęgniarka/Położna T N  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
- upoważniony pracownik 

T N  

ZOZ/PWDL (Podmiot Wykonujący 
Działalność Leczniczą)  - upoważniony 
pracownik 

T N  

*) np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie 

 

Z zasobów słownikowych korzystają świadczeniodawcy w portalu np. System Obsługi Potencjału 

Świadczeniodawcy. 

Nie uzyskano informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

• strona WWW - http://slowniki.nfz.gov.pl/, strony 16 OW NFZ (słowniki wykorzystywane do 

sprawozdawczości w komunikatach XML) 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 
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Tabela 28: CZS – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca 

wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne Brak informacji 

2. 
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - 
upoważniony pracownik 

S - cele stanowiące Brak informacji 

3. Świadczeniodawca 
W - cele weryfikacyjne; ID - cele 
identyfikacyjne 

Brak informacji 

4. Dentysta Brak danych Brak informacji 

5. Diagnosta Brak danych Brak informacji 

6. Jednostka Ratownictwa Medycznego Brak danych Brak informacji 

7. Kierownik Apteki Brak danych Brak informacji 

8. Lekarz Brak danych Brak informacji 

9. 
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - dowolny 
pracownik 

Brak danych Brak informacji 

10. Pielęgniarka/Położna Brak danych Brak informacji 

11. 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - 
upoważniony pracownik 

Brak danych Brak informacji 

12. 
ZOZ (Zakład Opieki Zdrowotnej))/PWDL 
(Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą)  
- upoważniony pracownik 

Brak danych Brak informacji 

13. Minister Zdrowia Brak danych Brak informacji 

 

Nie jest stosowane uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru. 

3.3.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców zidentyfikowano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. 
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Tabela 29: CZS – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 

danych 

Aktualiza-

cja 
Usuwanie 

Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, w 

których 

realizowany 

jest dostęp: 
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anonimowy odbiorca T N N N N N N N N N Brak informacji Brak 

NFZ - upoważniony 

pracownik 
T T T T T T T T T T Brak informacji Brak 

Nie zidentyfikowano zakresu uprawnień dla pozostałych odbiorców rejestru. 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• ewidencjonowanie oraz edytowanie danych o potencjale świadczeniodawcy na potrzeby procesu 

kontraktowania. 

Poniższa tabela przedstawia szczegóły procesu oraz sposób ich obsługi w rejestrze: 

 

Tabela 30: CZS – szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposób ich obsługi w rejestrze 

Proces 

Czy proces 
wymaga 
uwierzytel-
nienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 
kontrolowany 
przez system IT? 

Ewidencjonowanie 
oraz edytowanie 
danych o potencjale 
świadczeniodawcy 
na potrzeby procesu 
kontraktowania 

Brak 
informacji 

Jednym z podstawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia 
jest zabezpieczenie ubezpieczonym, świadczeń zdrowotnych 
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia. Zadanie to jest realizowane poprzez planowanie 
zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie 
konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Do prawidłowego 
przeprowadzania procesu kontraktowania konieczne jest 
określenie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń 
opieki zdrowotnej. Do realizacji powyższych zadań niezbędne 
jest uzyskanie informacji o potencjale świadczeniodawców do 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. 

TAK 
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3.3.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralne Zasoby Słownikowe nie wykorzystują węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów.  

Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 31: CZS – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Świadczenie ZOZ (Zakładu Opieki Zdrowotnej) 

Produkt Leczniczy 

Wyrób Medyczny 

 

Głównym przedmiotem rejestru jest Zasób Słownikowy. Aktualnie dostępne w systemie elektronicznym 

systemy słownikowe: Słownik ICD9, Słownik JPG dla szpitalnictwa, Słownik macierzy sumowań katalogów 

i świadczeń. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji (jednakowy dla każdego z obiektów zawartych w rejestrze): 

 

Tabela 32: CZS – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

3.3.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr nie posiada umocowania prawnego. 

3.3.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Zasobie Słownikowym nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe. 
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3.3.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.3.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru. 

3.3.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor nie udzielił informacji odnośnie stopnia dopasowania modelu architektonicznego rejestru do specyfiki 

i wymagań omawianego rejestru. 

Ustalono, że nie istnieją rejestry podobne/komplementarne. 

3.3.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Integralność danych w rejestrze jest chroniona – każda pozycja słownikowa ma swój unikalny identyfikator /kod 

w ramach słownika. 

Nie jest rejestrowana lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących bezpieczeństwa, nie udzielił także informacji odnośnie 

stosowanych mechanizmów kontroli. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Gestor nie udzielił jednak informacji określających jakość 

i użyteczność Polityki Bezpieczeństwa. 

3.3.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

W odniesieniu do stopnia unikalności danych rejestru ustalono, że część słowników pochodzi z rozporządzeń 

i załączników, więc stanowi generalnie wiedzę powszechnie dostępną. Część jest tworzona przez NFZ na 

potrzeby kontraktowania. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych, jako pliki .xml oraz pliki .pgx.  

Centralny Zasób Słownikowy nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia.  

Baza nie współpracuje z platformą ePUAP. Nie współpracuje także z platformą P1, ale współpraca jest 

planowana. 

Baza wykorzystuje następujące słowniki i klasyfikacje: ICD-9, TERYT. Wykorzystywane protokoły i standardy 

przechowywania oraz wymiany danych: XML. 
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3.3.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.3.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Centralne Zasoby Słownikowe nie są ustawowo umocowane jako rejestry medyczne, ale stanowią część 

systemu informatycznego (wykazy pomocnicze), służącego do realizacji statutowych obowiązków NFZ. 

Wykaz zawiera 3 słowniki wykorzystywane przy komunikacji elektronicznej z NFZ. 
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3.4 CENTRALNY REJESTR LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW RP 

3.4.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP jest:  

Naczelna Izba Lekarska 

zwana dalej „NIL”, mieszcząca się pod adresem: 00-764 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 110, tel.: (22) 559 13 00, 

fax.: (22) 559 13 23, e-mail: sekretariat@hipokrates.org, adres WWW: http://www.nil.org.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 33: CRL – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Krzysztof Kwasiborski 

Stanowisko kierownik działu informatyki 

Telefon 692 999 863 

E-mail k.kwasiborski@hipokrates.org  

Imię i nazwisko Marcin Kędzierski 

Stanowisko starszy specjalista 

Telefon 22 559 13 36 

E-mail m.kedzierski@hipokrates.org  

 

3.4.2. Skrócony opis rejestru 

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP dostępny jest pod następującymi adresami stron 

internetowych: www.nil.org.pl, rejestr.nil.org.pl. 

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa o Izbach Lekarskich 02.12.2009 Dziennik Ustaw 2009 

nr 219 poz. 1708, zwanej dalej Ustawą. Centralny Rejestr Lekarzy jest definiowany przez art.50 ustawy. 

Dane do Centralnego Rejestru Lekarzy są przekazywane z Okręgowych Rejestrów Lekarskich. W Centralnym 

Rejestrze Lekarzy dane nie są wprowadzane, modyfikowane, ani usuwane. 

Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest LTC Sp. z o.o., mieszcząca 

się pod adresem: l. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź, tel. (42) 206 66 01. Podmiot ten jest także właścicielem 

praw autorskich do oprogramowania systemu. 

Gestor nie jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr – nie wskazano jednak, kto 

jest w posiadaniu kodów źródłowych. 

3.4.3. Data powstania rejestru 

Data powstania rejestru określona przez Gestora to 1997 rok. 
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3.4.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 3 - Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też 

jednostki centralne 

Instytucjami wprowadzającymi dane do rejestru są: 

• 23 Okręgowe Izby Lekarskie, 

• Wojskowa Izba Lekarska. 

Dane udostępniane są przez rejestr centralny: „Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP”. 

3.4.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (Sybase Adaptive Server 

Anywhere 6). 

Format danych w rejestrze określono jako:  

• tabele elektronicznej bazy danych. 

W Okręgowych Izbach lekarskich dane przechowywane są również w wersjach papierowych. 

3.4.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Naczelna Izba Lekarska, 

• Policja/Prokuratura,  

• RPWDL, 

• CEM (Centrum Egzaminów Medycznych). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 34: CRL – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych od-
biorców i przedmiotów 

rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 
danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. 
użytkownik Internetu bez 
konieczności logowania lub 
informacja udzielana telefo-
nicznie) 

T N 
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 
2009 r. Nr 219, poz. 1708.(stan na dzień 2014-02-24) 
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Grupy potencjalnych od-
biorców i przedmiotów 

rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 
danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Naczelna Izba Lekarska T N 
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 
2009 r. Nr 219, poz. 1708.(stan na dzień 2014-02-24) 

Okręgowa Izba Lekarska T N 
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 
2009 r. Nr 219, poz. 1708.(stan na dzień 2014-02-24) 

Policja/prokuratura T N Przepisy prawa 

Inny: 
1 

RPWDL T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
Dz.U. z 2013 poz. 217 (stan na dzień 2014-02-24) 

Inny: 
2 

CEM (Centrum 
Egzaminów Me-
dycznych) 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca.2012r, 
Dz.U.12.903 , w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i 
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (stan na dzień 
2014-02-24) 

 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej 

przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 35: CRL – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW rejestr.nil.org.pl 
Ograniczenia 
w dostępie:  

Aby uzyskać dostęp występuje: konieczność 
zaakceptowania regulaminu, konieczność przepisania 
kodu z obrazka, ograniczenia czasowe co do ilości 
zadawanych pytań dla jednego użytkownika. 
Użytkownicy mają dostęp tylko do odczytu z rejestru i 
tylko do danych stanowiących informację publiczną. 

Usługa 
WebService 

https://crlws.nil.org.pl/
crlws-
crlws/CrlwsAgent?wsdl 

Rodzaj usługi:  odczyt 

Ograniczenia 
w dostępie: 

Niezbędne jest posiadanie certyfikatu 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 36: CRL – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne 4 

2. Policja/prokuratura/sąd IN - cele informacyjne 4 
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Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

3. 
Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

uzyskiwanie danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania 
praktyki lekarskiej (IN - cele informacyjne) 

4 

4. CEM 
uzyskiwanie  danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 
lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Końcowego (IN - cele informacyjne) 

4 

5. Naczelna Izba Lekarska** 
IN - cele informacyjne; ID - cele identyfikacyjne; INT - cele 
integracyjne 

4 

6. Okręgowa Izba Lekarska** IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; ID - cele identyfikacyjne 4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

**) Naczelna Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska wykorzystuje rejestr do czynności określonych w Ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. 

o izbach lekarskich Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708.(stan na dzień 2014-02-24). 

 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła, 

• połączenie VPN z serwerem bazodanowym. 

3.4.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 

 

Tabela 37: CRL – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie 
Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, 
w których 

realizo-
wany jest 
dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy
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p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w
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rz
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e

l-

n
ie
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? 
(j

e
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i d
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n
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n
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(j
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a 
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e
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? 
(j

e
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i d
o
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C
zy
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e
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cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym
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a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

anonimowy odbiorca T N N N N N N N N N 
nie okre-
ślono 

 

Naczelna Izba Lekar-
ska (NIL) 

T T N N N N N N N N 
nie okre-
ślono 

Pracownik NIL ma 
dostęp do pełnych 
danych 

Centrum Egzaminów 
Medycznych (CEM) 

T T N N N N N N N N 
nie okre-
ślono 
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Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie 
Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, 
w których 

realizo-
wany jest 
dostęp: 

Uwagi 
C

zy
 o

p
e

ra
cj

a 
d

o
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ę
p

n
a?
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Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą 
(RPWDL) 

T T N N N N N N N N 
nie okre-
ślono 

 

Policja/ prokuratura/ 
sąd 

T T N N N N N N N N 
nie okre-
ślono 

 

Okręgowa Izba Le-
karska 

T T T T T T T T T T 
nie okre-
ślono 

prowadzenie reje-
stru na obszarze 
działania Izby 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• inne, w tym: generowanie raportów, statystyk i zestawień. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 38: CRL – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 

danych przetwarzanych w 

procesie: 

Efektywność procesu: 

Zestawienia, raporty lekarz, lekarz 

dentysta 

nie wskazano 1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny) 

2 

(dane przetwarzane w procesie 

są w znacznej części 

niezrozumiałe i 

niejednoznaczne) 

2 

(proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 

przeszkadza to w osiągnięciu celu 

przez odbiorców systemu), 

ulepszenia procesu są wskazane) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

lekarz, lekarz 

dentysta 

nie wskazano 1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Uzyskanie dostępu do 

rejestru 

lekarz, lekarz 

dentysta 

nie wskazano 1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Odpowiedzi dla 

organów 

upoważnionych 

lekarz, lekarz 

dentysta 

nie wskazano 1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 
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3.4.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania 

identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 39: CRL – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

PRACOWNICY MEDYCZNI Lekarz/Lekarz dentysta 

 

Przedmiot: Lekarz/Lekarz dentysta jest jednocześnie głównym przedmiotem rejestru. 

Rejestr zawiera dane dotyczące lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) wykonujących zawód, 

b) nie wykonujących zawodu, a posiadających to prawo, 

jak również dane archiwalne lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu od 1945 roku. 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 40: CRL – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Lekarz/Lekarz dentysta 235 000 235 000 

 

Ze względu na brak innych przedmiotów w rejestrze (poza przedmiotem podstawowym, liczebności 

pozostałych przedmiotów nie określono. 

Gestor wskazał, że nie są prowadzone statystyki odnośnie następujących parametrów: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku. 

Wskazane powyżej przedmioty rejestru wpisywane są obligatoryjnie, na podstawie Ustawy o Izbach Lekarskich. 

Wpisu do rejestru dokonują Okręgowe Izby Lekarskie. Gestor nie wskazał warunków wpisu/wypisu z rejestru. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowane są grupy uprawnień – rejestr zapewnia możliwość definiowania grup uprawnień do 

poziomu pojedynczej akcji. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 
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Gestor CRL potwierdził ponadto, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji (jednakowy dla każdego obiektu rejestru): 

 

Tabela 41: CRL – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych TAK TAK    

Przeszukiwanie danych TAK TAK    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.4.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. 

z 2009 r. Nr 219, poz. 1708.(stan na dzień 2014-02-24). 

3.4.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 42: CRL – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. 

Lekarz imię, nazwisko, nazwisko rodowe lub poprzednie, adres zameldowania, adres zamieszkania, 

data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, data zgonu, imię ojca, 

imię matki, nr tel, adres email, pesel 

2. 

Lekarz dentysta imię, nazwisko, nazwisko rodowe lub poprzednie, adres zameldowania, adres zamieszkania, 

data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, data zgonu, imię ojca, 

imię matki, nr tel, adres email, pesel 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 
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Tabela 43: CRL – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 

W
p

ro
w

ad
za

n
ie

 

P
rz

e
ch

o
w

yw
an

ie
 

M
o

d
yf

ik
o

w
an

i

e
 

P
rz

e
ka

zy
w

an
ie

 

P
u

b
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A
gr

e
go

w
an

ie
 

U
su

w
an

ie
 

B
ra

k 
d

an
yc

h
 

Zgłoszone 

jako zbiór 

danych 

osobowych 

Zgłoszone jako 

zbiór danych 

osobowych 

zawierający dane 

wrażliwe 

1 Lekarz N T N T N T N b.d. N n.d. N N 

2 Lekarz 

dentysta 

N T N T N T N b.d. T n.d. N N 

Komentarz: 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych art. 43 ust. 1 pkt 4 jest podstawą do zwolnienia z obowiązku zgłaszania 

danych osobowych do GIODO.  

 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu centralnego i lokalnego. Wszystkie atrybuty danych osobowych są 

przetwarzane lokalnie i centralnie. 

Gestor wskazał, że dane osobowe w rejestrze są zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb danego 

rejestru. 

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w rejestrze, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych. Zgoda wyrażana jest poprzez podpis dokumentu. 

Rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych i dokumentacja ta jest kompletna. 

3.4.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Poniższa tabela podsumowuje informacje odnośnie komunikacji rejestru z zagranicą: 

 

Tabela 44: CRL – komunikacja rejestru z zagranicą 

Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr łączy się lub komunikuje z 

zagranicą? 
NIE 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  

w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu. 

Czy odbiorcami rejestru mogą być 

podmioty/ osoby zagraniczne? 
TAK 

Podmioty z całego świata mają dostęp do odczytu  danych z rejestru, 

stanowiących informację publiczną, które są określone Ustawą z dnia 

2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 

1708. (stan na dzień 2014-02-24) 

Czy przedmiotem rejestru mogą być 

podmioty/ osoby zagraniczne? 
TAK 

Do rejestru wpisywane są dane cudzoziemców ( w tym obywateli 

Unii Europejskiej) wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr uzyskuje informacje od 

podmiotów/ osób zagranicznych, tzn. 

korzysta z wiedzy udostępnianej 

przez podmioty/osoby zagranicznych, 

ale dane te nie są wprowadzane do 

rejestru bezpośrednio przez te 

podmioty/osoby? 

TAK 

Rejestr pozyskuje informacje od podmiotów z całego świata, przy 

czym są to podmioty uprawnione do potwierdzania uprawnienia do 

wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym kraju oraz 

prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. 

Rejestr uzyskuje dane dotyczące uprawnienia do wykonywania 

zawodu, kwalifikacji zawodowych, form i miejsca wykonywania 

zawodu, niekaralności zawodowej. 

(Komentarz: Centralny Rejestr, nie uzyskuje informacji od 

podmiotów zagranicznych. Takie informacje uzyskuje Okręgowa 

Rada Lekarska (ORL).) 

Czy występuje inny rodzaj 

komunikacji z podmiotami/ osobami 

zagranicznymi niż wymienione 

powyżej? 

TAK 

Do komunikacji w ramach wewnętrznego rynku UE Gestor 

wykorzystuje System Wymiany Informacji Na Rynku wewnętrznym 

(system IMI). Opis płaszczyzny komunikacji podany jest na stronie 

ec.europa.eu. 

 

3.4.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie udzielił informacji odnośne dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). 

Rejestr nie podlega okresowym audytom lub kontrolom. 

Dokumentacja techniczna 

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji technicznej rejestru. 

Gestor poinformował, że rejestr posiada dokumentację użytkową. Jednak w odpowiedzi na prośbę oceny 

posiadania dokumentacji użytkowej rejestru wskazał, że: „Ze względu na częste szkolenia, nie ma potrzeby 

korzystania z dokumentacji , dlatego tez nie jest możliwa jej ocena.” 

3.4.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. 

3.4.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Gestor nie udzielił odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze? 

Wskazał natomiast że rejestrowana jest lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych 
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w rejestrze. Informacja o lokalizacji i statusie osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze 

pozyskiwana jest na podstawie zapisu następujących danych: adres IP i nazwa użytkownika i hasło. 

Gestor poinformował także, że rejestracja przepływu danych umożliwia korelację zdarzeń. Korelacja zdarzeń 

(o ile zachodzi) jest realizowana w czasie rzeczywistym i umożliwia budowanie alertów na tej podstawie. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze – ze względu na rejestrowanie wszystkich zmian. Gestor wskazał również, że został opracowany 

i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność 

i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność. Zapewnia to Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz instrukcja zarządzania 

systemem informatycznym. 

Gestor wskazał, że nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001 oraz że podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada 

certyfikacji na zgodność z normą ISO 27001.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gestora, organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych 

w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Ponadto, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania 

służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), przy czym inwentaryzacja 

obejmuje  rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Podejmowane są działania (określone regulacjami wewnętrznymi) zapewniające, że osoby zaangażowane 

w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu 

adekwatnym do  realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa informacji. Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  

zadań użytkowników systemu. 

Zapewnione są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp 

na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Gestor nie udzielił odpowiedzi na pytanie: Czy ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną 

pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość? 

Poinformował natomiast, że: 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – są to: VPN, login i hasło(zmieniane co 30 dni) do systemu, 

login i hasło do aplikacji, 

• istnieją bezterminowe umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania 

systemu obsługującego rejestr, 
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• w ramach umów serwisowych nie zapewniono możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy, 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – określone w 

Polityce Bezpieczeństwa, 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (Polityka 

Bezpieczeństwa i instrukcje zarzadzania systemem informatycznym), 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (kontrola), 

• prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany zapewnił 

rozliczalność takiej operacji, 

• prowadzący rejestr zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje z rejestru 

publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, 

który ma zastosowanie w tym rejestrze. 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – nadawanie uprawnień użytkownikom, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login, hasło, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – VPN, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej – szyfrowanie, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach – grupy użytkowników z odpowiednimi 

uprawnieniami, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

poprzez raporty, 
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• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez mechanizmy uprawnień, które 

nadawane są przez administratora, 

• mechanizmy kryptograficzne – VPN, 

• usługi kryptografii niesymetrycznej – wykorzystywane podczas przekazywania replikacji z OIL. 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co oznacza, 

że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor 

wybrał ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach. 

3.4.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP komunikuje się z następującymi rejestrami referencyjnymi 

(systemami zewnętrznymi): 

 

Tabela 45: CRL – komunikacja z rejestrami referencyjnymi (systemami zewnętrznymi) 

System 
Sposób komu-

nikacji 
Szczegóły Dane wejściowe i wyjściowe Uwagi 

PESEL Offline 

Zaszyfrowane dane przeka-
zane są do uprawnionego 
pracownika MSW w celu 
weryfikacji. 

Wejściowe: imię , nazwisko, nazwisko 
rodowe lub poprzednie, pesel, adres 
zameldowania, data i miejsce urodzenia.  
Wyjściowe: imię , nazwisko, nazwisko 
rodowe lub poprzednie, pesel, adres 
zameldowania, data i miejsce urodzenia, 
data zgonu 

 

 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (Sybase Adaptive Server 

Anywhere 6). Jako format danych w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora, 

rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, 

jednak istnieją uwagi co do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem. 

W odpowiedzi na prośbę o dokonanie ogólnej oceny sposobu przechowywania i formatu danych, Gestor 

wyraził następującą opinię: 

„Obecnie wykorzystywana technologia jest przestarzała. Należy przebudować rejestr lekarzy wykorzystując 

najnowsze technologie, oraz stworzyć bazę centralna aktualizowana w czasie rzeczywistym. W tym celu 

prowadzone jest postepowanie ofertowe.” 
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W odniesieniu do komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie 

zdrowia, Gestor wskazał że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia, zaznaczając jednocześnie że standard jest 

opracowywany z wykonawcą P1. Opracowywane są standardy komunikacji za pomocą wymiany plików .csv. 

Gestor nie przekazał informacji, czy rejestr współpracuje z platformą ePUAP (tj. czy rejestr ma wdrożone 

mechanizmy współpracy z ePUAP, potrafi wymieniać informacje za pomocą mechanizmów ePUAP). Wskazał 

natomiast, że wnioski dostępne przez platformę ePUAP przygotowywane są przez Instytut Logistyki 

i Magazynowania z Poznania. 

W odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, ale 

współpraca jest planowana. 

W zakresie słowników i klasyfikacji, wskazano wykorzystanie słowników TERYT. Gestor poinformował również, 

że nie są stosowane normy i standardy w zakresie protokołów i standardów przechowywania oraz wymiany 

danych. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał, że poziom 

interoperacyjności systemu rejestru jest w znacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, 

potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 3). 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 46: CRL – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Atrakcyjność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Konfigurowalność 
1 

(system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą) 
nie ma 
potrzeby 

 

3.4.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.4.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Centralny Rejestr Lekarzy jest wykorzystywany przez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Jest dostępny przez stronę www i z wykorzystaniem usług WebService. Komunikuje się z rejestrem PESEL 

w celu weryfikacji danych. 
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Gestor rejestru nie dysponuje kodami źródłowymi do rozwiązania informatycznego wspierającego rejestr. 

Prowadzone jest postępowanie ofertowe na nowy system informatyczny wspierający rejestr. 
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3.5 CENTRALNY REJESTR PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

3.5.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych jest:  

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

zwana dalej „NIPiP”, mieszcząca się pod adresem: 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lokal nr 10, tel.: (22) 327 61 

61, fax.: (22) 327 61 60, e-mail: nipip@nipip.pl , adres WWW: http://www.nipip.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 47: CRPiP – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Joanna Walewander 

Stanowisko Sekretarz Naczelne Rady Pielęgniarek i Położnych 

Telefon (22) 327 61 61 

E-mail sekretarz@nipip.pl  

Imię i nazwisko Arkadiusz Szcześniak 

Stanowisko Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych i Systemów Informacyjnych 

Telefon (22) 327 61 69 

E-mail crpip@nipip.pl  

Imię i nazwisko Paweł Jędrysiak 

Stanowisko Dział Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych i Systemów Informacyjnych 

Telefon (22) 327 61 69 

E-mail admin@nipip.pl  

 

3.5.2. Skrócony opis rejestru 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych dostępny jest pod adresem: www.crpip.izbapiel.org.pl. 

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej Dziennik Ustaw 2011 Nr 174, poz. 1039 z późn. zm. zwana dalej Ustawą. Centralny Rejestr 

Pielęgniarek i Położnych jest definiowany przez art. 43 ww. ustawy. 

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. W rejestrze są 

gromadzone dane pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej. Dane w rejestrze są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów 

prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych i przekazywanych do Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do rejestrów okręgowych (technicznie 

odbywa się to w tym samym czasie).  

W rejestrze centralnym dane nie są wprowadzane ani modyfikowane. Dane pielęgniarek i położnych, których 

prawo wykonywania zawodu wygasło, mogą być usunięte z rejestru po upływie 15 lat od dnia jego wygaśnięcia. 
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Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie systemu jest firma Kamsoft SA mieszcząca się pod adresem:  

40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, tel. (32) 209 07 05. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych posiada prawa 

autorskie do części systemu (rejestr centralny), natomiast do części nazywanej "platformą internetową"  NIPiP 

posiada bezpłatną i bezterminową licencję przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia. 

3.5.3. Data powstania rejestru 

Data powstania rejestru określona przez Gestora to 2005 rok. 

3.5.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 4 - Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane 

udostępniane z każdego poziomu. 

Instytucjami upoważnionymi do  wprowadzania danych do rejestru 45 Okręgowych Izb Pielęgniarek 

i Położnych. 

3.5.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (baza Oracle). 

Format danych w rejestrze określono jako tabele elektronicznej bazy danych. 

3.5.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 

• Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych, 

• Przewodniczący Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych. 

Korzystają oni z rejestru w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej, z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 48: CRPiP – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przedmiotów 
rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika 
konieczność udostępnienia danych w 

rejestrze dla danego odbiorcy. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych T N 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej Dz. U. 2011 
Nr 174, poz. 1039 z późn. zm. 

Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady 
Okręgowej Pielęgniarek i Położnych 

T N 

Przewodniczący Rady Okręgowej Pielęgniarek i 
Położnych 

T N 
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Liczebność odbiorców rejestru wynosi odpowiednio: 

• dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – 3 osoby, 

• dla osób upoważnionych przez Przewodniczącego Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych – 170 

osób, 

• przewodniczących Rad Okręgowych Pielęgniarek i Położnych – 45 osób. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 49: CRPiP– metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW https://www.crpip.izbapiel.
org.pl/ 

Ograniczenia w 
dostępie:  

Prawo dostępu posiadają tylko upoważnieni 
użytkownicy. 

Usługa WebService https://www.crpip.izbapiel.
org.pl/crpipws/services/crp
ipPort?wsdl 

Rodzaj:  Odczyt 

Ograniczenia w 
dostępie: 

Wskazane adresy IP - usługa przygotowana na 
potrzeby CSIOZ dla centralnego wykazu 
pracowników medycznych. 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 50: CRPiP– czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i 

Położnych 

IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; ID - cele 

identyfikacyjne; INT - cele integracyjne; W - cele 

weryfikacyjne 

4 

2. 

Osoba upoważniona przez 

Przewodniczącego Rady 

Okręgowej Pielęgniarek i 

Położnych  

IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; ID - cele 

identyfikacyjne; INT - cele integracyjne; W - cele 

weryfikacyjne 
4 

3. 

Przewodniczący Rady 

Okręgowej Pielęgniarek i 

Położnych 

IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; ID - cele 

identyfikacyjne; INT - cele integracyjne; W - cele 

weryfikacyjne 

4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

W rejestrze stosuje się uwierzytelnienie danych dotyczących osób fizycznych (użytkowników) z wykorzystaniem  

mechanizmu logowania za pomocą loginu i hasła. 
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3.5.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorców Rejestru wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 

 

Tabela 51: CRPiP – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w któ-
rych realizowany 

jest dostęp: 
Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
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p
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a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
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a 

u
w
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e
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n
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n
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? 
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o
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ę
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n
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p
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ę
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n
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a 
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w
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w
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? 
(j
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o
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ę
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C
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 o
p
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a 

d
o
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ę

p
n

a?
 

C
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 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

Naczelna Rada Pielę-
gniarek i Położnych 

T T N 
 

T T N 
 

T T 
Wykonywanie 
ustawowych 
działań 

 

Osoba upoważniona 
przez Przewodniczące-
go Rady Okręgowej 
Pielęgniarek i Położ-
nych 

T T T T N 
 

T T T T 
Wykonywanie 
ustawowych 
działań 

 

Przewodniczący Rady 
Okręgowej Pielęgnia-
rek i Położnych 

T T T T N 
 

T T T T 
Wykonywanie 
ustawowych 
działań 

 

 

W rejestrze obsługiwane są następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze wraz z ich oceną: 
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Tabela 52: CRPiP – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy Poziom złożoności procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 

danych przetwarzanych w 

procesie: 

Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu do 

rejestru 
Nie dotyczy 

Osoby 

upoważnione 

do dostępu do 

rejestru 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Rejestracja przedmiotu 

rejestru w rejestrze 

Pielęgniarka

, położna 

Osoby 

upoważnione 

do dostępu do 

rejestru 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Aktualizacja w rejestrze 

wpisu na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu 

Pielęgniarka

, położna 

Osoby 

upoważnione 

do dostępu do 

rejestru 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie w rejestrze 

danych na temat 

zarejestrowanych 

przedmiotów 

Pielęgniarka

, położna 

Osoby 

upoważnione 

do dostępu do 

rejestru 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Uzyskanie odpisu (np. w 

postaci wydruku lub raportu) 

z rejestru dla danego 

przedmiotu rejestru 

Pielęgniarka

, położna 

Osoby 

upoważnione 

do dostępu do 

rejestru 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 
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Podczas wywiadu Gestor przekazał informację że podczas obsługi rejestru nie występują incydenty rozumiane 

jako nieprawidłowości w przebiegu procesów dotyczących danych w rejestrze. 

3.5.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralna Rejestr Pielęgniarek i Położnych nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr przechowuje dane dotyczące jednego rodzaju obiektów -  Pielęgniarka/Położna 

 

Tabela 53: CRPiP – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

Pracownicy medyczni Pielęgniarka, Położna 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 54: CRPiP – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Pielęgniarka, Położna 320 000 Brak danych 

Komentarz Gestora: Całkowita liczba obiektów rzeczywistych może być większa - np. osoby, które ukończyły studia 

o odpowiednim kierunku, a nie złożyły wniosku o stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

 

Ze względu na brak innych przedmiotów w rejestrze (poza przedmiotem podstawowym), liczebności 

pozostałych przedmiotów rejestru nie określono. 

Gestor wskazał jedną szacunkową wartość statystyczną dotyczącą głównego przedmiotu rejestru dynamika 

przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku wynosząca 1%. 

Gestor nie prowadzi statystyk w zakresie pozostałych wartości statystycznych omawianych w ankiecie, tj.: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca  

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca. 

Dane dotyczące wskazanego powyżej przedmiotu wpisywane są obligatoryjnie do rejestru na podstawie 

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz Ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie 

pielęgniarek i położnych. Wpisów do rejestru dokonują upoważnieni pracownicy Okręgowych Izb Pielęgniarek 

i Położnych. Warunkiem ich dokonania jest stwierdzenie w drodze uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub 

położnej (czynności dokonywane na wniosek zainteresowanego). Raz otrzymane zgłoszenie nie podlega 

wypisowi z rejestru poza przypadkiem upłynięcia 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu. 

Pielęgniarki i położne mogą być wykreślone z rejestru na podstawie złożonego wniosku i z powodu zmiany 

obszaru wykonywania zawodu lub wykonywania zawodu poza terytorium RP -  w takim wypadku zmieniany jest 

status przedmiotu w rejestrze natomiast dane przedmiotu w nim pozostają. 
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Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowano oddzielne grupy uprawnień  dla upoważnionych pracowników Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych (Odczyt) oraz upoważnionych pracowników Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych 

(odczyt, modyfikacja, dodawanie). Uprawnienia powyższe nadawane są odpowiednio przez Prezes Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych.  

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor CRPiP potwierdził ponadto, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji: 

 

Tabela 55: CRPiP – rejestracja przepływu danych 

Lp. Obiekt Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: Uwagi 

Kiedy Kto Jakie zmiany  

1 
Pielęgniarka, 
Położna 

Podgląd danych TAK TAK    

Przeszukiwanie danych TAK TAK    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych NIE NIE NIE   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.5.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej Dz. U. 2011 Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.. 

3.5.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 56: CRPiP – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. 
Pielęgniarka, 
Położna 

PESEL, Imię i nazwisko, Adres zameldowania, Numer prawa wykonywania zawodu, 

Dane o wykształceniu. 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 
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Tabela 57: CRPiP – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 

W
p

ro
w

ad
za

n
ie

 

P
rz

e
ch

o
w

yw
an

i

M
o

d
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o

w
an

ie
 

P
rz
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ie

 

P
u

b
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n
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o
w

an
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A
gr
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U
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ie
 

B
ra

k 
d
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h
 

Zgłoszone jako 

zbiór danych 

osobowych 

Zgłoszone jako zbiór 

danych osobowych 

zawierający dane 

wrażliwe 

1 Pielęgniarka, 

Położna 

N T N T N T T T T  NIE NIE 

Komentarz: W związku z prowadzeniem rejestru na podstawie ustawy nie zachodzi obowiązek zgłaszania 

rejestru jako zbiór danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych) 

 

Dane osobowe gromadzone w rejestrze są zarządzane z poziomu centralnego i lokalnego. Wszystkie atrybuty 

danych osobowych są przetwarzane centralnie i lokalnie. 

Gestor wskazał, że dane osobowe są zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb danego rejestru. 

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, wyrażają zgodę na ich przetwarzani. Zgoda wyrażana jest 

poprzez wypełnienie wniosku o wpisanie danych do rejestru lub wniosek o aktualizację danych w rejestrze. 

Gestor przekazał informację że „Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestry prowadzone na podstawie 

przepisów prawa są zwolnione z obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe 

nie wyklucza obowiązków informacyjnych nałożonych przez prawo o ochronie danych osobowych. Informacje 

takie są zawarte na wzorach wniosków składanych przez podmioty rejestru”. 

Dane przetwarzane przez rejestr nie są potwierdzane przez podmiot, którego dotyczą. 

Rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych i dokumentacja ta jest kompletna. 

Stanowi ją funkcjonująca w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych Polityka Bezpieczeństwa Informacji. 

3.5.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Poniższa tabela podsumowuje informacje odnośnie komunikacji rejestru z zagranicą: 

 

Tabela 58: CRPiP – komunikacja rejestru z zagranicą 

Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr łączy się lub komunikuje z 

zagranicą? 
NIE 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  

w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu. 

Czy przedmiotem rejestru mogą być 

podmioty/ osoby zagraniczne? 
TAK 

Do rejestru wpisywane są dane cudzoziemców, którym przysługuje 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, spełniający 

warunki określone w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej, art. 28-42 
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Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr uzyskuje informacje od 

podmiotów/ osób zagranicznych, tzn. 

korzysta z wiedzy udostępnianej przez 

podmioty/osoby zagranicznych, ale 

dane te nie są wprowadzane do 

rejestru bezpośrednio przez te 

podmioty/osoby? 

TAK 

Rejestr pozyskuje informacje od cudzoziemców, którym przysługuje 

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, spełniający 

warunki określone w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą 

aktualizować dane w rejestrze? 
NIE 

Cudzoziemcy są zobowiązani do aktualizacji danych, natomiast 

zmiany w rejestrze dokonywane są przez Okręgowe Izby Pielęgniarek 

i Położnych. 

 

3.5.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada kompletu dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). 

Rejestr podlega okresowym audytom lub kontrolom – ostatni audyt przeprowadzony był w 2011 roku. 

Gestor przechowuje dokumentację z przeprowadzonych audytów. 

Dokumentacja techniczna 

Gestor posiada dokumentację techniczną systemu. Ponieważ system podlega ciągłym modyfikacjom 

dokumentacja ta jest okresowo aktualizowana. 

Stan posiadanej dokumentacji technicznej rejestru Gestor ocenił jako „dokumentacja jest niekompletna 

(opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), 

ale poprawna merytorycznie, a także posiada wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które 

dokumentacja ta pokrywa” – Ocena 4. 

Gestor jest w posiadaniu dokumentacji użytkowej, która została oceniona tak samo jak posiadana 

dokumentacja techniczna (Ocena 4). 

3.5.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. W opinii Gestora Rejestr spełnia wymogi przekazywania danych z rejestrów okręgowych do rejestru 

centralnego - dane te w chwili ich zapisania przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych są dostępne 

centralnie. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 90 / 540 

3.5.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?” Gestor 

poinformował, że do danych w rejestrze mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy. Dodatkowo strona 

internetowa systemu wykorzystuje mechanizm SSL. 

System nie rejestruje lokalizacji i statusu osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Gestor 

poinformował także, że rejestracja przepływu danych nie umożliwia korelacji zdarzeń. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze – Rejestr działa na podstawie przepisów prawa, informacja o administratorze danych osobowych 

jest umieszczona na wzorach wniosków oraz przygotowywanych wypisach z rejestru. Gestor wskazał również, 

że został opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, 

dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność. Wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z instrukcją 

zarządzania systemem informatycznym. W ramach instrukcji opisano procedury w zakresie poufności i dostępu 

do systemu. NIPIP nie wprowadza bezpośrednio danych do rejestru jednak dla izb okręgowych są zapewnione 

narzędzia rozliczalności oraz niezaprzeczalności danych zawartych w rejestrze. 

Rejestr nie podlegał dotychczas ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001, NIPIP nie podlegała również certyfikacji na zgodność stosowanych rozwiązań 

z normą ISO 27001. Organizacja zapewnia natomiast aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie 

dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 

informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), i obejmuje ona rodzaj i konfigurację sprzętu oraz 

oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Gestor podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.  

Wśród działań powyższych należy wyróżnić: 

• Postępowanie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, 

• Nadawanie stosownych upoważnień do przetwarzania danych poprzez przyznane zakresy 

obowiązków, 

• Prowadzenie wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

Dodatkowo system obsługujący rejestr posiada informacje o wszystkich osobach posiadających dostęp do 

systemu i umożliwia nadawanie uprawnień w ściśle określonym zakresie. System daje również możliwość 

weryfikacji poszczególnych czynności wykonywanych w rejestrze. 

Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień lub blokady dostępu, w przypadku zmiany  zadań 

użytkowników systemu. 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zapewnia także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 
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• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Pracownicy NIPiP mają zapewnione okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych. 

W organizacji zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami – poprzez: 

• monitorowanie dostępu do informacji 

• czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem 

informacji 

• zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 

operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Gestor poinformował ponadto, że zapewniono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy 

przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość poprzez: 

• szyfrowanie połączenia,  

• certyfikat,  

• blokowanie konta po trzeciej próbie nieudanego logowania. 

W ramach mechanizmów bezpieczeństwa zapewniono również zabezpieczenia informacji w sposób 

uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (ograniczenie 

dostępu do rejestru tylko dla upoważnionych osób, Polityka bezpieczeństwa haseł). 

Gestor co roku odnawia umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr, które nie przewidują możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę umowy. 

Równolegle w organizacji: 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych (ochrona fizyczna, 

ograniczony dostęp do urządzeń, monitoring), 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa 
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• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji), 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (Polityka Bezpieczeństwa Informacji), 

• prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany zapewnił 

rozliczalność takiej operacji (każdorazowe udostępnianie danych jest odnotowywane w rejestrze ze 

wskazaniem podmiotu, któremu udostępniane są dane), 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – użycie loginu i hasła, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login, hasło, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – Użycie loginu i hasła, 

szyfrowany VPN, ograniczenie dot. adresu ip, określone wymagania na hasło administratorów na 

poziomie minimum 16 znaków, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach – różne role z innym zakresem uprawnień dla 

administratorów i pozostałych użytkowników rejestru, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

Rejestr posiada funkcję logaudytu dla każdego z użytkowników i administratorów, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez mechanizmy uprawnień, które 

nadawane są przez administratora, 

• zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami 

aplikacyjnymi – stosowanie https - na potrzeby wymiany klucza sesji. 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 3 – co 

oznacza, że stosowane w systemie zabezpieczenia są na średnim poziomie i tylko częściowo gwarantują 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

Uzasadniając powyższą ocenę Gestror poinformował, że obszar bezpieczeństwa jest dziedziną, w której nigdy 

nie ma gwarancji 100 % bezpieczeństwa. Obecny poziom bezpieczeństwa stosowany w NIPiP jest dostosowany 

do struktury organizacyjnej oraz zakresu zadań uzgodnionego z Ministerstwem Zdrowia, które w ramach 

swoich środków częściowo finansuje funkcjonowanie rejestru. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa do 

wyższych poziomów wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych i organizacyjnych. 

Mając na uwadze, iż rejestr nie ma wymagania dostępności na poziomie 24/7 obecnie główną uwagę skupia się 

na zabezpieczeniu danych przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor 

wybrał ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach. Gestor poinformował, że ze względu na małą liczbę osób zajmujących się techniczną obsługa 
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rejestru oraz ich czynny udział w tworzeniu i aktualizacji PBI nie występują problemy z nieznajomością jej 

zapisów. 

3.5.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (ORACLE). Jako format danych 

w rejestrze wskazano tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora, rozwiązanie związane 

z przechowywaniem i formatem danych jest że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie 

wymaga poprawy ani usprawnień (Ocena 4). 

W odniesieniu do obszaru komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi 

w ochronie zdrowia, Gestor wskazał że rejestr posiada wypracowany standard komunikacyjny z systemami 

pracującymi w ochronie zdrowia (tj. standard został wdrożony, istnieje interfejs, który jest wykorzystywany 

w chwili obecnej w komunikacji z systemem zewnętrznym lub trwa wdrożenie). Opracowana została usługa 

WebService na potrzeby centralnego wykazu pracowników medycznych prowadzonego przez CSIOZ. Zgodnie 

z ustalonym harmonogramem NIPIP zrealizowała wyznaczone po swojej stronie zadania i obecnie oczekuje na 

realizację prac po stronie CSIOZ.  

Rejestr nie współpracuje  z platformą ePUAP (nie posiada wdrożonych mechanizmów współpracy z ePUAP) 

natomiast odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, 

ale współpraca jest planowana. 

Rejestr wykorzystuje słowniki TERYT. Jako standardy w zakresie protokołów i standardów przechowywania oraz 

wymiany danych stosowany jest XML. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał, że poziom 

interoperacyjności systemu rejestru jest całkowicie adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 4). 

Zdaniem Gestora poziom interoperacyjności  jest adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych dodatkowo organizacja stosuje się do wytycznych KRI. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 59: CRPiP – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi okre-
ślone daną cechą) 

  

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi okre-
ślone daną cechą) 

  

Atrakcyjność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia 
wymogi określone daną cechą) 

 System został zaprojektowany i 
wdrożony w 2005 roku. Od 
tamtej pory nie był zmieniany w 
obszarze szaty graficznej. 
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Cecha Ocena Uwagi 

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi okre-
ślone daną cechą) 

  

Konfigurowalność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
określone daną cechą) 

 

 

3.5.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie powołując się na klauzule tajemnicy warunków umowy 

podpisanej z podmiotem utrzymującym rejestr. 

3.5.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych jest rejestrem typu 4 - "Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne 

za pomocą systemu centralnego, dane udostępniane z każdego poziomu”.  

Jest przygotowany do udostępniania danych Centralnemu Wykazowi Pracowników Medycznych w P1 

(udostępnia dedykowaną usługę WebService). Wykorzystuje słowniki TERYT. 
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3.6 CENTRALNY REJESTR SPRZECIWÓW NA POBRANIE KOMÓREK, 

TKANEK I NARZĄDÓW ZE ZWŁOK LUDZKICH 

3.6.1. Gestorzy rejestru 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich prowadzony jest 

przez Gestora: 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 

„Poltransplant” 

 (zwanego dalej „POLTRANSPLANT”), którego siedziba mieści się pod adresem: 02-001 Warszawa, Al. 

Jerozolimskie 87, Tel.: (22) 622 58 06, fax.: (22) 622 32 43, e-mail: transpl@poltransplant.org.pl, strona WWW: 

http://www.poltransplant.org.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 60: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Piotr Malanowski 

Stanowisko Starszy asystent 

Telefon (22) 622 58 06 

E-mail pmalanowski@poltransplant.pl  

3.6.2. Skrócony opis rejestru 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich funkcjonuje w celu 

rejestrowania, przechowywania i udostępniania wpisów dot. sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek  

i narządów ze zwłok ludzkich, oraz zgłoszeń o wykreślenie  przedmiotowego sprzeciwu. 

Rejestr jest modułem systemu obsługującego rejestr PESEL. Gestor posiada dedykowaną końcówkę dialogową 

PESEL w celu umożliwienia odczytu danych w zakresie sprzeciwu lub jego braku w odniesieniu do konkretnej 

osoby. Odpowiedni status w zakresie tej informacji bezpośrednio w rejestrze zaznacza upoważniony pracownik 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach realizowanego obowiązku obsługi rejestru PESEL, na podstawie 

dokumentacji przesłanej przez POLTRANSPLANT.  

W rejestrze dokonuje się weryfikacji istnienia wpisu o sprzeciwie na pobranie komórek, tkanek i narządów na 

wniosek upoważnionego lekarza. Dodanie lub usunięcie wpisu o sprzeciwie wykonywane jest przez ww. 

pracownika MSW na podstawie przekazanego przez POLTRANSPLANT wniosku osoby, której wpis dotyczy. 

3.6.3. Data powstania rejestru 

Rejestr w zakresie danych o sprzeciwach na pobranie komórek tkanek i narządów prowadzony jest od 1996 

roku. 
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3.6.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Dodatkowo należy zaznaczyć że rejestr jest modułem systemu obsługującego PESEL. 

3.6.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w rejestrze PESEL oraz w wersji papierowej (zgłoszenia są przechowywane 

i archiwizowane w POLTRANSPLANT). 

Format danych w rejestrze odpowiada formatowi danych systemu JANTAR obsługującemu rejestr PESEL. 

3.6.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są przede wszystkim lekarze, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków chcą 

uzyskać dane dot. sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich. 

Kolejnymi odbiorcami są Koordynatorzy POLTRANSPLANT – udzielający powyższej informacji. 

Dostęp dla lekarzy realizowany jest drogą telefoniczną (rozmowa z konsultantem POLTRANSPLANT 

posiadającym dostęp do rejestru) następnie kontakt potwierdzany jest stosownym pismem. 

Proces ten jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 

2006 nr 228 poz. 11350 z późn. zm.). 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej, z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 61: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 
odbiorców i przed-

miotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnie-
nia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Lekarz T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeci-
wów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze 
(Dz.U. 2006 nr 228 poz. 11350 z późn. zm.) 

Koordynator Poltrans-
plant 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeci-
wów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze 
(Dz.U. 2006 nr 228 poz. 11350 z późn. zm.) 

 

Liczebność odbiorców rejestru (posiadających do niego dostęp bezpośredni) wynosi 10 osób i są to 

upoważnieni pracownicy POLTRANSPLANT. Szacunkowo korzystają z rejestru 150 razy w skali miesiąca. 

Pracownikom POLTRANSPLANT umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 
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Tabela 62: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Inne Nd. 
Rodzaj  Natywny interfejs systemu PESEL. 

Ograniczenia w dostępie: Login i hasło 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz z opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez ww. grupę 

odbiorców: 

 

Tabela 63: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Koordynator POLTRANSPLANT IN - cele informacyjne; ID - cele identyfikacyjne 4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

3.6.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorcy „Koordynator POLTRANSPLANT” wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać 

w rejestrze, z określeniem czy operacje te wymaga uwierzytelnienia. Są one wykonywane w celu realizacji 

ustawowych obowiązków POLTRANSPLANT - udzielania informacji dot. sprzeciwów dot. pobierania komórek, 

tkanek i narządów. 

Dla Odbiorcy „Lekarz” proces dotyczy uzyskania Informacji o istnieniu sprzeciwu lub jego braku (informacja 

zasięgana telefonicznie bez fizycznego dostępu do rejestru, potwierdzana stosownym pismem). 

 

Tabela 64: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest 
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Koordynator 
POLTRANSPLANT 

T T N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

Realizacja zadań 
ustawowych POL-
TRANSPLANT 

 

Lekarz N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

Pozyskanie infor-
macji o istnieniu 
sprzeciwu 

Informacja 
zasięgana 
telefonicznie 
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W rejestrze obsługiwane są następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze wraz z ich oceną: 
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Tabela 65: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność procesu: 

Zrozumiałość i 

jednoznaczność danych 

przetwarzanych w 

procesie: 

Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu do 

rejestru 

Sprzeciw na 

Pobranie Komórek, 

Tkanek i Narządów 

ze Zwłok Ludzkich 

Koordynator 

POLTRANSPLANT 

1 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

jednego systemu) 

4 

(proces jest intuicyjny 

i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

Sprzeciw na 

Pobranie Komórek, 

Tkanek i Narządów 

ze Zwłok Ludzkich 

Koordynator 

POLTRANSPLANT 

1 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

jednego systemu) 

4 

(proces jest intuicyjny 

i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Uzyskanie odpisu (np. w 

postaci wydruku lub 

raportu) z rejestru dla 

danego przedmiotu 

rejestru 

 

Sprzeciw na 

Pobranie Komórek, 

Tkanek i Narządów 

ze Zwłok Ludzkich 

Koordynator 

POLTRANSPLANT 

1 

(proces jest 

wykonywany wewnątrz 

organizacji w ramach 

jednego systemu) 

4 

(proces jest intuicyjny 

i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 
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Podczas wywiadu Gestor nie przekazał informacji odnośnie najczęściej występujących incydentów dotyczących 

obsługi danych w rejestrze – osoby biorące udział w wywiadzie nie napotkały na incydenty podczas pracy 

z rejestrem. 

3.6.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich w opinii Gestora nie 

wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. Rejestr przechowuje dane 

dotyczące jednego rodzaju obiektów -  Sprzeciw na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich. 

 

Tabela 66: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

INNY Sprzeciw na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 67: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 

Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Sprzeciw na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 

Zwłok Ludzkich 
27 537 27 537 

 

W rejestrze nie występują inne przedmioty poza przedmiotem podstawowym. 

Wskazane przez Gestora szacunkowe wartości statystyczne dotyczące głównego przedmiotu rejestru 

przedstawiają się następująco: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy - 1762, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca – 140, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca - brak danych, 

• Dynamika przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku – 4%. 

Gestor nie posiada danych w zakresie mediany wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni 

miesiąca. 

Zgłoszenia dot. Sprzeciwu na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich, po otrzymaniu  

wpisywane są obligatoryjnie do rejestru, na podstawie: 

• Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (Dz. U. 2005 nr 169, poz. 1411, z późn. zm.), 
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• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 2006 nr 

228 poz. 11350 z późn. zm.). 

Uzupełnienia danych dot. zgłoszenia ww. Sprzeciwu dokonują upoważnieni pracownicy MSW na podstawie 

informacji przekazanych przez POLTRANSPLANT. Warunkiem wypisu z rejestru jest przekazanie do 

POLTRANSPLANT Zgłoszenia o skreślenie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów z wyrażeniem  sprzeciwu 

na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowano grupę uprawnień  „Uprawnienie do dostępu do systemu” do której należą 

upoważnieni pracownicy POLTRANSPLANT – Koordynatorzy POLTRANSPLANT. Uprawnienia powyższe 

nadawane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które jest podmiotem utrzymującym rejestr PESEL. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo grupy danych opisujących obiekty w bazie danych (Sprzeciw na 

Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów) oraz ich atrybuty. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor poinformował, że nie posiada informacji dotyczących rejestrowania operacji przepływu danych 

występujących dla poszczególnych obiektów w rejestrze. 

3.6.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005 nr 169, poz. 1411, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów 

oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 2006 nr 228 poz. 11350 z późn. zm.). 

3.6.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Rejestrze Sprzeciwów na Pobranie Komórek Tkanek i Narządów występuje następujący zakres 

danych osobowych: 

 

Tabela 68: Centralny Rejestr Sprzeciwów …  – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. 
Sprzeciw na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

Imię  i nazwisko 

Adres zameldowania 

PESEL 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 
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Tabela 69: Centralny Rejestr Sprzeciwów … – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez 

GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez 
GIODO 
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Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone jako 
zbiór danych 
osobowych 

zawierający dane 
wrażliwe 

1 Zgłoszenie 
działania 
niepożądanego 
produktu 
leczniczego 

N N N N N N N N N n.d. TAK TAK 

Komentarz: Rejestr bazuje na danych systemu PESEL, nie są one modyfikowane, informacja o Sprzeciwie 

dopisywana jest do istniejących danych. 

 

Dane osobowe w rejestrze są zarządzane z poziomu centralnego. Na tym poziomie następuje też przetwarzanie 

danych osobowych. 

W odpowiedzi na pytanie  „Czy dane osobowe w rejestrze są  zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do 

potrzeb danego rejestru w kontekście poziomu zarządzania danymi? Jeśli nie, proszę wskazać obiekty rodzaje 

danych osobowych, których zarządzanie Państwa zdaniem wymaga usprawnienia i w jakim zakresie?” Gestor 

poinformował, że nie zarządza danymi osobowymi w Rejestrze (zdaniem Gestora zarządzanie danymi w tym 

zakresie leży w odpowiedzialności podmiotu utrzymującego rejestr PESEL - MSW). 

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w rejestrze, nie wyrażają odrębnej zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w rejestrze (przetwarzanie odbywa się na mocy obowiązującego prawa). 

Rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych i zdaniem Gestora dokumentacja ta jest 

kompletna. 

3.6.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.6.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej). 

Rejestr podlega natomiast okresowym audytom wewnętrznym. Audyt prowadzony jest zgodnie 

z wewnętrznymi procedurami POLTRANSPALNT, który przechowuje również dokumentację 

z przeprowadzonych audytów. 

Dokumentacja techniczna 

Gestor wskazał, że podmiotem właściwym do udzielenia informacji w powyższym zakresie jest Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych – jako podmiot utrzymujący rejestr. 
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3.6.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor określił model architektoniczny rejestru jako całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru 

i adekwatny do potrzeb POLTRANSPLANT. Gestor nie wskazał rejestrów komplementarnych/podobnych do 

prowadzonego rejestru. 

3.6.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?” Gestor 

poinformował, że podmiotem właściwym do udzielenia informacji w powyższym zakresie jest Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych. 

Mechanizm dotyczący rejestrowania lokalizacji i statusu osoby żądającej dostępu do danych w rejestrze jest 

realizowany rozwiązaniami systemu obsługującego rejestr PESEL (POLTRANSPLANT posiada dedykowaną 

końcówkę dialogową do systemu). Według tych samych mechanizmów zapewniana jest korelacja zdarzeń. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze 

poprzez wskazanie ustawowe. W POLTRANSPLANT został opracowany i ustanowiony system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem 

takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. System ten został 

przygotowany na podstawie Ustawy o ochronie danych i informacji niejawnych. 

POLTRANSPLANT nie dokonywał oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001 i nie posiada certyfikatu na zgodności z tą normą.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gestora, organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych 

w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia.  

POLTRANSPLANT nie prowadzi inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji 

w rejestrze – utrzymanie rejestru leży w gestii MSW. Z tego samego powodu Gestor nie przeprowadza dla 

rejestru okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. 

Podejmowane są natomiast działania (określone regulacjami wewnętrznymi) zapewniające, że osoby 

zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym 

procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Koordynatorzy POLTRANSPLANT otrzymują stosowne uprawnienia, 

posiadają dostęp do informacji niejawnej na poziomie "zastrzeżone" oraz  realizują swoje funkcje w oparciu 

o zakresy obowiązków. Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień – w  przypadku zmiany 

zakresu obowiązków użytkownika systemu jest on natychmiastowo pozbawiany dostępu do Rejestru. 

Organizacja kilka razy w roku zapewnia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze 

szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub 

zakłóceniami zapewniono poprzez wykorzystanie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na 

poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. Dostęp do rejestru realizowany jest 
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z pojedynczego, dedykowanego komputera, połączonego bezpośrednio z systemem obsługującym rejestr 

PESEL. Urządzenie to nie posiada podłączenia do innych sieci (w tym jakiejkolwiek możliwości pracy zdalnej). 

Powyższe rozwiązanie oraz brak możliwości modyfikowania danych stanowi zabezpieczenie informacji 

w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie . 

POLTRANSPLANT nie ma podpisanych umów serwisowych ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr. 

Zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji 

i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych  stanowią opisane powyżej rozwiązania (jeden 

dedykowany komputer, bezpośrednio połączony z systemem PESEL, bez możliwości modyfikacji danych, 

niepodłączony do sieci). 

W organizacji Gestora zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

informacji - w organizacji funkcjonuje ponadto stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

Ze względu na fakt, iż utrzymanie systemu PESEL leży w gestii MSW Gestor nie udzielił odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

• „Czy zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach?” 

• „Czy zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa 

informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań 

korygujących?”, 

• „W jaki sposób prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany 

zapewnił rozliczalność takiej operacji?”, 

• „Czy prowadzący rejestr zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje 

z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym 

niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze?”. 

Jako mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem, które wykorzystywane są w systemie obsługującym rejestr 

Gestor wskazał: 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login i hasło, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej, 

• mechanizmy kryptograficzne właściwe dla systemu obsługującego rejestr PESEL. 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 4 – co 

oznacza, że zdaniem Gestora w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające 

i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa, która wg Gestora opracowana jest szczegółowo i wyczerpująco 

(dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji). 

Użyteczności Polityki Bezpieczeństwa została nadana ocena 4 oznaczająca, że Polityka Bezpieczeństwa jest 

szeroko stosowana, została zaimplementowana w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz 

pracownicy znają i stosują politykę w swoich działaniach. Jest ona zatwierdzona i na bieżąco aktualizowana. 
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3.6.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w rejestrze PESEL oraz w wersji papierowej (zgłoszenia są przechowywane 

i archiwizowane w POLTRANSPLANT), natomiast Gestor nie dysponuje informacją w zakresie formatu 

przechowywanych. Jest to format wymagany przez bazę danych (Bank CBD) systemu obsługującego rejestr - 

Jantar Bank Cel.  

Zdaniem Gestora funkcjonujące rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy 

ani usprawnień. 

Gestor nie posiadał informacji dotyczących komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi 

stosowanymi w ochronie zdrowia oraz planowanych do wdrożenia bądź funkcjonujących standardów 

technologicznych takiej komunikacji. 

W zakresie funkcjonalności używanych przez Gestora Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP ani 

z platformą P1.  

Powołując się na powyżej przytoczone informację Gestor nie dokonał oceny adekwatności poziomu 

interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw 

rozwojowych, 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 70: Centralny Rejestr Sprzeciwów …– ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 

System 

obsługujący 

Rejestr to 

System 

tekstowy 

JANTAR. 

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 

Atrakcyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 

Konfigurowal-
ność 

1 

(system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą) 

3.6.16. Koszty utrzymania rejestru 

W pytaniu dotyczącym rocznych kosztów utrzymania rejestru, Gestor przekazał informację, iż utrzymanie 

rejestru leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
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3.6.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Za cechę wyróżniającą rejestr można uznać fakt że rejestr w rzeczywistości jest  modułem rejestru PESEL. 

Gestor posiada dedykowaną końcówkę dialogową systemu obsługującego rejestr PESEL w celu umożliwienia 

odczytu danych w zakresie sprzeciwu lub jego braku, natomiast zaznaczenia odpowiedniego statusu w zakresie 

tej informacji bezpośrednio w rejestrze dokonuje upoważniony pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w ramach realizowanego obowiązku obsługi systemu PESEL na podstawie dokumentacji przesłanej przez 

POLTRANSPLANT.  

Baza danych rejestru PESEL - Bank CBD zawiera dane osobowe osób fizycznych, którym zgodnie z Ustawą z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 87, poz. 

960 i Nr 110, poz. 1189) nadano numer ewidencyjny PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności). Dane dotyczące osoby fizycznej przechowywane są w postaci zestawu danych (rekordu), przy czym 

do każdego zestawu jest jednoznacznie przypisany numer PESEL.  Baza Bank CBD jest obsługiwana przez system 

zarządzania bazami danych JANTAR. Informacja o sprzeciwie na pobranie komórek tkanek lub narządów jest 

częścią zestawu wyżej opisanych danych dla pojedynczego zestawu danych (rekordu). 
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3.7 CENTRALNY WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW 

Informacje dotyczące Centralnego Wykazu świadczeniodawców, zawarte w niniejszym rozdziale, zostały 

pozyskane inną drogą niż wywiad z Gestorem – na podstawie analizy własnej Wykonawcy, przeprowadzonej na 

podstawie ogólnie dostępnych informacji. 

3.7.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnego Wykazu Świadczeniodawców jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 71: CWŚ – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Ewa Korol 

Stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 38 

E-mail ewa.korol@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Jolanta Serafin 

Stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 00; 048 22 572 61 54 

E-mail jolanta.serafin@nfz.gov.pl  

 

3.7.2. Skrócony opis rejestru 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców został utworzony w celu umożliwienia publicznego dostępu do informacji 

o świadczeniodawcach realizujących świadczenia refundowane przez NFZ. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2005 r.) nakłada na Narodowy 

Fundusz Zdrowia obowiązek gromadzenia w systemie informatycznym danych dotyczących 

świadczeniodawców. 
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Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest Kamsoft S.A., mieszcząca 

się pod adresem: 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, tel. 32 209 07 05, fax 32 209 07 15. 

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Gestor jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr. 

3.7.3. Data powstania rejestru 

Brak danych. 

3.7.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3.7.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych.  

Format danych w rejestrze określono jako: tabele elektronicznej bazy danych. 

3.7.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 72: CWŚ – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 

odbiorców i 

przedmiotów rejestru 

Czy jest 

odbiorcą 

rejestru? 

Czy jest 

przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 

danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca* T N  

NFZ - upoważniony 

pracownik 
T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 

w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw 

(Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 30.12.2013 r.) 

*) np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie 
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Nie uzyskano informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 73: CWŚ – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW * 
https://aplikacje.nfz.gov.pl/

umowy/  

Ograniczenia w 

dostępie:  

Tylko do przeglądania dla anonimowego 

użytkownika internetu. 

Usługa WebService Patrz: poniższa tabela 
Ograniczenia w 

dostępie:  

Dostęp do usługi ServiceBroker jest możliwy 

jedynie dla zautoryzowanych użytkowników. 

*) podany adres to strona Centralnej Bazy Umów za pomocą której można przeglądać wybrane dane dotyczące Świadczeniodawców 

 

Tabela 74: CWŚ – Usługi WebService 

Lp. Nazwa usługi Adres WSDL 
Rodzaj usługi 
(zapis/odczyt) 

1. Produkcyjna usługa autoryzacji 
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-
ewus/services/Auth?wsdl  

Odczyt 

2. 
Produkcyjna usługa ServiceBroker 
(weryfikacja uprawnień do świadczeń) 

https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-
ewus/services/ServiceBroker?wsdl  

Odczyt 

3. Testowa usługa autoryzacji 
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-
test/services/Auth?wsdl  

Odczyt 

4. 
Testowa usługa ServiceBroker (weryfi-
kacja uprawnień do świadczeń) 

https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-
test/services/ServiceBroker?wsdl  

Odczyt 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 75: CWŚ – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 

użyteczności 

1. NFZ - upoważniony pracownik S - cele stanowiące Brak danych 

2. Anonimowy obiorca IN - cele informacyjne Brak danych 

 

Stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) - uwierzytelnienie danych dotyczących osób fizycznych. 

Stosowane metody uwierzytelnienia obejmują: logowanie za pomocą loginu i hasła. 
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3.7.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców zidentyfikowano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. 

 

Tabela 76: CWŚ – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 

danych 
Aktualiza-cja Usuwanie 

Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, w 

których 

realizowany 

jest dostęp: 

Uwagi 

C
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a 
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o
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ę
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NFZ - upoważniony 

pracownik 
T T T T T T T T T T Brak informacji Brak 
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Nie określono procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposobu ich obsługi w rejestrze. 

3.7.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 77: CWŚ – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGODAWCY 

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą 

Jednostka Ratownictwa Medycznego 

Jednostka Współpracująca Ratownictwa Medycznego 

Apteka Ogólnodostępna 

Apteka Szpitalna 

Punkt Apteczny 

Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne 

Inne, w tym: 

• Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty 

• Praktyka Pielęgniarki/Położnej 

• Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą inną niż praktyka 
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Głównym przedmiotem rejestru jest Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą. 

Rejestr zawiera dane Świadczeniodawców - są to wszystkie podmioty wymienione w grupie "Usługodawcy". 

Dodatkowo NFZ zawiera umowy z prywatnymi praktykami lekarskimi, pielęgniarskimi i położnych. 

W Centralnym Wykazie Świadczeniodawców wszystkie wpisy dokonywane są obligatoryjnie. Poniżej zawarto 

informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla obowiązkowości wpisu oraz 

warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 78: CWŚ – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot rejestru 
Podstawa prawna dla 

obowiązkowości wpisu 
Warunki wpisu do 

rejestru (jeśli istnieją) 
Warunki wypisu z 

rejestru (jeśli istnieją) 

Podmiot Wykonujący Działalność 
Leczniczą 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 
r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji 
gromadzonych w systemie 
informatycznym 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz zakresu i 
sposobu ich przekazywania 
ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia oraz 
wojewodom i sejmikom 
województw 
(.Dz.U.2005.152.1271 ze 
zm.) (stan na dzień: 
10.03.2014 r.) 

Złożenie oferty, 
przystąpienie do 
rokowań lub zgłoszenie 
gotowości zawarcia 
umowy przez 
Świadczeniodawcę lub 
Fundusz zawarł umowę z 
danym 
Świadczeniodawcą. 

 

Jednostka Ratownictwa Medycznego 

Jednostka Współpracująca 
Ratownictwa Medycznego 

Apteka Ogólnodostępna 

Apteka Szpitalna 

Punkt Apteczny 

Laboratorium Diagnostyczne i 
Mikrobiologiczne 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty 

  
Praktyka Pielęgniarki/Położnej 

Podmiot Wykonujący Działalność 
Leczniczą inną niż praktyka 

 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. Szczegółowy zakres danych, jakie można 

przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego z obiektów występujących w rejestrze, 

przedstawiono w Załączniku 5. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji (jednakowy dla każdego z obiektów rejestru): 

 

Tabela 79: CWŚ – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: Uwagi 

Kiedy Kto Jakie zmiany  

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   
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Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: Uwagi 

Kiedy Kto Jakie zmiany  

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.7.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom 

i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 10.03.2014 r.). Zgodnie z informacją 

uzyskaną od Gestora, Centralny Wykaz Świadczeniodawców nie jest rejestrem medycznym lecz bazą 

informacyjną, która stanowi cześć systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia i służy do realizacji 

statutowych obowiązków NFZ.  

3.7.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Wykazie Świadczeniodawców nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe. 

3.7.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.7.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru. 

3.7.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor nie udzielił informacji odnośnie stopnia dopasowania modelu architektonicznego rejestru do specyfiki 

i wymagań omawianego rejestru. 

Stwierdzono istnienie rejestrów komplementarnych:  

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

• Centralny Rejestr Lekarzy 

• CEIDG 

• REGON 
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3.7.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Na podstawie pozyskanych informacji można określić, że rejestr daje możliwość łatwego wskazania 

osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. Gestor nie przekazał jednak informacji 

dotyczących bezpieczeństwa, nie udzielił także informacji odnośnie stosowanych mechanizmów kontroli. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Gestor nie udzielił jednak informacji określających jakość 

i użyteczność Polityki Bezpieczeństwa. 

3.7.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

W odniesieniu do stopnia unikalności danych rejestru ustalono, że istnieje inny rejestr dotyczący tego samego 

przedmiotu; omawiany rejestr zawiera jednak kompletniejsze dane niż rejestr pokrewny (lokalne bazy danych 

OW NFZ zawierają dane świadczeniodawców ze swojego województwa, centralna baza łączy dane ze 

wszystkich OW). 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych – jako tabele elektronicznej bazy 

danych. 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia. Stosowana jest komunikacja za pomocą wymiany plików 

.xml. Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP. Nie współpracuje także z platformą P1, ale współpraca jest 

planowana. 

Wykorzystywane protokoły i standardy przechowywania oraz wymiany danych: XML. 

3.7.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.7.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Zdaniem Gestora Centralny Wykaz Świadczeniodawców nie jest rejestrem medycznym. Jedynym odbiorcą 

rejestru jest Gestor.  Posiada wiele rejestrów komplementarnych (RPWDL, CRL, CEIDG, REGON) ale nie 

komunikuje się z żadnym z nich. Rejestr udostępnia usługę WebService umożliwiającą zautoryzowanym 

użytkownikom odczyt danych z rejestru. 
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3.8 CENTRALNY WYKAZ UBEZPIECZONYCH 

3.8.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Centralnego Wykazu Ubezpieczonych jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 80: CWU – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Anna Ferenc 

Stanowisko Naczelnik Wydziału Ewidencji 

Telefon 048 22 572 61 69 

E-mail anna.ferenc@nfz.gov.pl 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

 

3.8.2. Skrócony opis rejestru 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych prowadzony jest w celu: gromadzenia i przetwarzania danych 

o świadczeniobiorcach oraz osobach posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zgodnie z Ustawą 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest Asseco Poland S.A., 

mieszcząca się pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel. (17) 888 55 55. Utrzymaniem zajmuje się 

konsorcjum firm Kamsoft oraz Asseco Poland zgodnie z podpisaną umową. 

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest Asseco Poland S.A. Podmiot ten jest także 

w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr. NFZ ma prawo wglądu do kodów 

źródłowych. 

3.8.3. Data powstania rejestru 

Rejestr powstał w marcu 2003 roku. 
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3.8.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3.8.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (DB2). 

Format danych w rejestrze określono jako: tabele elektronicznej bazy danych. 

3.8.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 81: CWU – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 

odbiorców i 

przedmiotów rejestru 

Czy jest 

odbiorcą 

rejestru? 

Czy jest 

przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 

danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

NFZ* - upoważniony 

pracownik 
T N 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 

nr 210 poz. 2135 (stan na dzień 2014-01-17) 

*) NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - upoważniony pracownik - w rozumieniu pracownika posiadającego uprawnienia do systemu. 

Pracownicy NFZ są również przedmiotami rejestru, tj. osobami uprawnionymi do świadczeń. 

 

Liczebność użytkowników posiadających aktywne uprawnienia (upoważnionych pracowników NFZ) wynosi 

2 174. Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 82: CWU – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW Nie podano adresu 
sieci wewnętrznej. 

Ograniczenia 
w dostępie:  

Rejestr nie jest udostępniony publicznie (dostępny w 
Intranecie NFZ jako dedykowana aplikacja). 

Usługa WebService wykaz w osobnej 
tabeli 

Ograniczenia 
w dostępie: 

Dostęp do usługi ServiceBroker jest możliwy jedynie dla 
zautoryzowanych użytkowników. 

 

Usługi WebService - udostępnione są dla wtórnej bazy przechowującej replikę części rejestru CWU. Dla samego 

rejestru CWU nie istnieją usługi WebService udostępniane na zewnątrz.  Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe informacje odnośnie usług WebService udostępnionych przez wtórną bazę. 
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Tabela 83: CWU – usługi WebService 

Lp. Nazwa usługi Adres WSDL 
Rodzaj usługi 
(zapis/odczyt) 

1. Produkcyjna usługa autoryzacji 
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-
ewus/services/Auth?wsdl  

Odczyt 

2. 
Produkcyjna usługa ServiceBroker 
(weryfikacja uprawnień do świad-
czeń) 

https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-
ewus/services/ServiceBroker?wsdl  

Odczyt 

3. Testowa usługa autoryzacji 
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-
test/services/Auth?wsdl  

Odczyt 

4. 
Testowa usługa ServiceBroker (we-
ryfikacja uprawnień do świadczeń) 

https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-
test/services/ServiceBroker?wsdl  

Odczyt 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 84: CWU – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. 
NFZ (Narodowy Fundusz 
Zdrowia) - upoważniony 
pracownik 

S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne; INT - cele 

integracyjne**; W - cele weryfikacyjne 
4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

**) INT - cele integracyjne - dane, które pochodzą z różnych źródeł są przekształcane na potrzeby struktury rejestru za pomocą 

mechanizmów systemowych (przetwarzanie wsadowe). 

 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła. 

3.8.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. 
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Tabela 85: CWU – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie 
Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest 

dostęp: 
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C
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NFZ - upo-
ważniony 
pracownik 

T T T T N N T T T T 

Procesy związane z 
przepisami ze-
wnętrznymi i we-
wnętrznymi (prze-
twarzanie danych 
wsadowych oraz 
modyfikacje ręczne) 

Eksport w rozu-
mieniu replik 
generowanych 
na potrzeby NFZ 
- administrator 
uruchamia au-
tomat 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• przetwarzanie danych wsadowych - procesy związane z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

• modyfikacje ręczne procesy związane z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Poniższa tabela przedstawia szczegóły procesu oraz sposób ich obsługi w rejestrze: 

 

Tabela 86: CWU – szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposób ich obsługi w rejestrze 

Proces 

Czy proces 

wymaga 

uwierzytelnienia? 

Opis procesu 

Czy przebieg jest 

kontrolowany 

przez system IT? 

przetwarzanie danych 
wsadowych - procesy 
związane z przepisami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi 

T 

Przetwarzanie danych otrzymanych od innych 
instytucji (ZUS, KRUS, MSW i inne). 

T 

modyfikacje ręczne procesy 
związane z przepisami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi 

T 

Modyfikacja danych jest realizowana w 
systemie informatycznym obsługującym rejestr, 
natomiast źródłem modyfikacji są dane od 
innych instytucji (ZUS, KRUS, MSW i inne). 

T 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie 

budowy elektronicznej administracji o numerze        POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje”  

,,Inwestujemy w waszą przyszłość”  

 

Strona 118 / 540 

Tabela 87: CWU – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i 
jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu do 
rejestru 

Nie dotyczy 

Pracownicy NFZ: 
kierownik komórki 
organizacyjnej, ABI, 
właściciel biznesowy, 
administrator 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 
proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Rejestracja przedmiotu 
rejestru w rejestrze 

Uprawniony do 
świadczeń, 
Płatnik 

Proces systemowy, 
nadzorowany przez 
administratora (jeden 
proces obsługuje 
rejestrację Uprawnionych 
do świadczeń oraz 
Płatników) 

4 
(proces wykorzystuje 

komunikację z wieloma 
systemami zewnętrznymi 

(spoza organizacji)) 

nie 
określono 

nie określono 

2 
(proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 
przeszkadza to w osiągnięciu celu 

przez odbiorców systemu), 
ulepszenia procesu są wskazane) 

Rejestracja przedmiotu 
rejestru w rejestrze 

Składka, Płatnik 

Proces systemowy, 
nadzorowany przez 
administratora (jeden 
proces obsługuje 
rejestrację Składek oraz 
Płatników) 

4 
(proces wykorzystuje 

komunikację z wieloma 
systemami zewnętrznymi 

(spoza organizacji)) 

nie 
określono 

nie określono 

2 
(proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 
przeszkadza to w osiągnięciu celu 

przez odbiorców systemu), 
ulepszenia procesu są wskazane) 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Uprawniony do 
świadczeń, 
Płatnik 

Proces systemowy, 
nadzorowany przez 
administratora (jeden 
proces obsługuje 
aktualizację danych dot. 
Uprawnionych do 
świadczeń oraz 
Płatników) 

4 
(proces wykorzystuje 

komunikację z wieloma 
systemami zewnętrznymi 

(spoza organizacji)) 

nie 
określono 

nie określono 

2 
(proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 
przeszkadza to w osiągnięciu celu 

przez odbiorców systemu), 
ulepszenia procesu są wskazane) 
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Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i 
jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Składka, Płatnik 

Proces systemowy, 
nadzorowany przez 
administratora (jeden 
proces obsługuje 
aktualizację danych dot. 
Składek oraz Płatników) 

4 
(proces wykorzystuje 

komunikację z wieloma 
systemami zewnętrznymi 

(spoza organizacji)) 

nie 
określono 

nie określono 

2 
(proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 
przeszkadza to w osiągnięciu celu 

przez odbiorców systemu), 
ulepszenia procesu są wskazane) 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Uprawniony do 
świadczeń 

Uprawniony pracownik 
NFZ, który korzysta z 
aplikacji 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

nie 
określono 

nie określono nie określono 

Wyszukiwanie w rejestrze 
danych na temat 
zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

Uprawniony do 
świadczeń 

Uprawniony pracownik 
NFZ, który korzysta z 
aplikacji 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

nie 
określono 

nie określono nie określono 

Wyszukiwanie w rejestrze 
danych na temat 
zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

Płatnik 
Uprawniony pracownik 
NFZ, który korzysta z 
aplikacji 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

nie 
określono 

nie określono nie określono 

Rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze oraz aktualizacja danych - nie jest możliwa ocena przez reprezentantów Gestora intuicyjności oraz zrozumiałości i jednoznaczności danych 

przetwarzanych w procesach wykonywanych automatycznie przez system. 

 

W odniesieniu do zarządzania incydentami, Gestor wskazał, że: „Nie jest możliwe wskazanie incydentów związanych z obsługą danych w rejestrze. W NFZ jest prowadzony 

Rejestr Incydentów, ale związanych z bezpieczeństwem, natomiast nie są rejestrowane incydenty związane z obsługą danych w tym rejestrze. Kontrola przetwarzania 

danych odbywa się na bieżąco i w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie kroki naprawcze.” 
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3.8.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 88: CWU – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGOBIORCY Uprawniony do świadczeń* 

PŁATNICY Płatnik** 

INNY Składka 

*) Uprawniony do świadczeń - zawiera w sobie ubezpieczonych i świadczeniobiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 oraz osoby, których dane 

kiedykolwiek były przetwarzane w rejestrze (art. 97) 

**) Płatnik - w rozumieniu płatnika składek (osoby fizyczne oraz podmioty). 

 

Głównym przedmiotem rejestru jest Uprawniony do świadczeń. 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 89: CWU – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Uprawniony do świadczeń 44 000 000 44 000 000 

 

Gestor nie przekazał statystyk odnośnie następujących parametrów: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku, 

wskazując, że: „Rejestr jest wykorzystywany na potrzeby wewnętrzne dla celów określonych w Ustawie z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 

210 poz. 2135 (art. 97 ust. 4.) (stan na dzień 2014-01-17)”. 

Wskazane powyżej przedmioty rejestru wpisywane są obligatoryjnie, na podstawie Ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (stan na dzień: 17.01.2014 r). Warunkiem wpisu do 

rejestru jest przekazanie danych przez ZUS, KRUS, MSW i inne podmioty zobowiązane przepisami prawa. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

W systemie istnieją grupy uprawnień, które pozwalają na różny poziom dostępu osobom o odpowiednich 

uprawnieniach. 
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Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. Zakres danych zdefiniowany jest 

w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, art..188, Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 (stan na dzień 2014-01-17). 

Gestor potwierdził ponadto, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych 

obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji 

(jednakowy dla każdego obiektu rejestru): 

 

Tabela 90: CWU – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 

Zakres rejestrowanych informacji: Uwagi 

Kiedy Kto 
Jakie 

zmiany 
 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych NIE NIE NIE Fizyczne kasowanie danych nie jest możliwe w systemie 

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.8.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 (stan na dzień 2014-01-17). 

3.8.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Centralnym Wykazie Ubezpieczonych występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 91: CWU – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Uprawniony do świadczeń Zdefiniowany w ustawie lub aktach wykonawczych. 

2. Płatnik Zdefiniowany w ustawie lub aktach wykonawczych. 

3. Składka Zdefiniowany w ustawie lub aktach wykonawczych. 

 

Dane zawarte w CWU są zgłoszone do GIODO jako zbiór danych świadczeniobiorców szeroko rozumianych. 

W aplikacji CWU przetwarzane są dane zwykłe. Zbiór zgłoszony do GIODO nazywa się "ZBIÓREM DANYCH 

ŚWIADCZENIOBIORCÓW" i zawiera wszystkie dane określone w art..188 i 188a ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zbiór ten jest zbiorem przetwarzanym centralnie 
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w architekturze rozproszonej, tzn., że wyszczególnione dane mogą być przetwarzane w n- aplikacjach w n- 

konfiguracjach. Udostępnianie danych następuje w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 92: CWU – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 
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Zgłoszone 

jako zbiór 

danych 

osobowych 

Zgłoszone jako 

zbiór danych 

osobowych 

zawierający dane 

wrażliwe 

1 Uprawniony 

do świadczeń 

T T T T N T T T N n.d. T N 

2 Płatnik T T T T N T N T N n.d. T N 

3 Składka T T T T N T N T N n.d. T N 

 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu centralnego. Przetwarzanie odbywa się na poziomie centralnym 

i lokalnym. Zakres danych przetwarzanych - zgodnie z art.188 i 188a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 (stan 

na dzień 2014-01-17). 

Gestor wskazał, że dane osobowe w rejestrze są zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb danego 

rejestru. 

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w rejestrze, nie wyrażają zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych. Możliwość przetwarzania danych osobowych w rejestrze jest zdefiniowana w ustawie i nie wymaga 

dodatkowej zgody. 

Rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych i dokumentacja ta jest kompletna. 

3.8.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

W rejestrze są przetwarzane dane osób zagranicznych, które posiadają uprawnienia na podstawie przepisów 

o koordynacji. Na podstawie przepisów o koordynacji rejestrowane są osoby zagraniczne (dane pochodzą od 

tych osób). 

3.8.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej z  uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). Dokumentacja ta obejmuje w szczególności: 
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Tabela 93: CWU – dokumentacja wdrożeniowa rejestru 

Rodzaj 
dokumentu 

Tytuł dokumentu + numer ostatniej 
wersji + data ostatniej modyfikacji 

Forma 
Czy dostęp 

publiczny do 
dokumentu 

Czy posiada indeks 
elektroniczny  

Model danych 
Dokumentacja struktury bazy danych 
aktualizowana raz na kwartał. 

Elektroniczna Nie  
Tak - jako spis treści 
dostępny w pliku PDF. 

Model procesów Gestor nie posiada takiej dokumentacji. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Specyfikacja 
interfejsów 
zewnętrznych 

Dokumentacja interfejsów zewnętrznych 
aktualizowana raz na kwartał. 

Elektroniczna Nie Nie 

 

Rejestr nie podlega okresowym audytom lub kontrolom. Występują audyty bądź kontrole nie mające 

charakteru okresowego. Gestor przechowuje dokumentację z  przeprowadzonych audytów lub kontroli 

rejestru. 

Dokumentacja techniczna 

Rejestr posiada dokumentację techniczną. 

Gestor ocenił, że „dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa 

wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także posiada 

wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa”, wyjaśniając 

jednocześnie: „Dokumentacja jest opisana na dosyć ogólnym poziomie. Sposób konfiguracji systemu wynika 

z doświadczenia pracowników NFZ, a nie z instrukcji.” 

Rejestr posiada dokumentację użytkową. Gestor ocenił ją w następujący sposób: „dokumentacja jest 

kompletna, poprawna merytorycznie i bogata w przydatne informacje (dokumentację można określić jako 

wzorcową). Użytkownicy na podstawie dokumentacji wiedzą jak należy działać w systemie.” 

3.8.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu niedopasowany do specyfiki 

i wymagań rejestru. Wyjaśniając przy tym: „Model centralny sprawdza się w praktyce i nie wymaga modyfikacji, 

natomiast technologia jest przestarzała i sposób przechowywania i przetwarzania danych nie odpowiada 

bieżącym potrzebom Gestora.” 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował: „Źródłem danych w tym 

rejestrze są dane uzyskiwane m.in. z ZUS, KRUS, MSW, natomiast Gestor nie posiada wiedzy na temat 

architektury innych systemów.” 

3.8.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Integralność danych w rejestrze chroniona jest na poziomie uprawnień, na poziomie mechanizmów 

bazodanowych oraz na poziomie bezpieczeństwa sieci. Rejestrowana jest lokalizacja i status osoby/systemu 

żądającego dostępu do danych w rejestrze. Informacja o lokalizacji i statusie osoby/systemu żądającego 
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dostępu do danych w rejestrze pozyskiwana jest na podstawie zapisu następujących danych: access logi oraz 

informacja o zalogowanych do aplikacji użytkownikach.. 

Rejestracja przepływu danych nie umożliwia korelacji zdarzeń.  

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze – ze względu na zapis logów z przeprowadzanych operacji w systemie. Gestor wskazał, że nie został 

opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, 

dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność. Zasady reguluje Polityka Bezpieczeństwa, natomiast system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji jest w trakcie opracowywania. 

Gestor wskazał, że nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001 oraz że podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada 

certyfikacji na zgodność z normą ISO 27001.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gestora, organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych 

w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Ponadto, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania 

służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), przy czym inwentaryzacja 

obejmuje  rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. Kontrola i analiza ryzyka odbywa się na bieżąco. 

Podejmowane są działania (audyty okresowe upoważnień dostępu do rejestru) zapewniające, że osoby 

zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym 

procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, 

w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu (Na podstawie zgłoszenia do administratora systemu 

w dowolnej formie.). 

Zapewnione są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Szkolenia organizowane są stosownie do potrzeb – regulowane przez ABI (Administrator Bezpieczeństwa 

Informacji). 

Gestor poinformował również, że: 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami – poprzez: 

o monitorowanie dostępu do informacji,  

o czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem 

informacji, 

o zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 

operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji, 
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• ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym 

i pracy na odległość - wykluczony jest dostęp mobilny (w rozumieniu smartphone, tablet, itp.); istnieje 

sieć WAN, za pomocą której możliwa jest praca na odległość (dla pracowników oddziałów NFZ); 

możliwa jest praca z użyciem VPN (na przykład dla administratorów), 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – tylko osoby posiadające konto w systemie oraz odpowiednie 

uprawnienia mogą modyfikować dane w zakresie wynikającym z przyznanych uprawnień; ponadto 

każdy pracownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, 

• istnieją umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr – umowa serwisowa ważna do końca 2014 r., 

• w ramach umów serwisowych nie zapewniono możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy - umowa uniemożliwia dowolne dysponowanie danymi przez stronę trzecią, 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – każdy pracownik 

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (jest 

prowadzony rejestr incydentów), 

• nie zapewniono mechanizmów okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

informacji, nie rzadziej niż raz na rok, 

• prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany nie zapewnił 

rozliczalności takiej operacji – ze względu na fakt, że rejestr nie udostępnia bezpośrednio danych do 

innych systemów zewnętrznych, 

• prowadzący rejestr nie zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje 

z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym 

niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze – ze względu na fakt, że rejestr nie udostępnia 

bezpośrednio danych do innych systemów zewnętrznych. 
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W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – autoryzacja użytkowników, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login, hasło, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – zabezpieczenia na 

poziomie protokołów sieciowych, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej – SSL, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

administrator posiada dostęp do informacji audytowych dotyczących operacji dodawania i modyfikacji 

danych w CWU, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez moduł administracyjny 

w aplikacji obsługującej CWU, 

• zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami 

aplikacyjnymi– zabezpieczenia na poziomie sieci. 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co oznacza, 

że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor 

wybrał ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach. 

3.8.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych komunikuje się z następującymi rejestrami referencyjnymi (systemami 

zewnętrznymi): 

 

Tabela 94: CWU – komunikacja z rejestrami referencyjnymi (systemami zewnętrznymi) 

System 
Sposób 

komunikacji 
Szczegóły 

Dane wejściowe i 
wyjściowe 

Uwagi 

PESEL Offline 

Instytucja odpowiedzialna za 
PESEL udostępnia aplikację, 
w której można zweryfiko-
wać dane osób (wyrywko-
wo). 

Jako kryterium - 
identyfikator lub 
inna dana umożli-
wiająca zidentyfi-
kowanie osoby. 

 

ZUS (Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych) 

Online 

Mechanizm zapytań 
i odpowiedzi na potrzeby 
pobierania danych 
o uprawnionych do świad-
czeń 

 

Gestor nie ma pewności, czy jest 
uprawniony przez ZUS do udo-
stępnienia informacji o specyfika-
cji interfejsu. 
Zakres informacyjny danych 
przekazywanych przez ZUS jest 
określony w rozporządzeniach. 
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System 
Sposób 

komunikacji 
Szczegóły 

Dane wejściowe i 
wyjściowe 

Uwagi 

KRUS (Kasa Rolni-
czego Ubezpie-
czenia Społeczne-
go) 

Offline 

Przekazywanie danych o 
osobach uprawnionych, 
dane przekazywane w po-
staci elektronicznej 

 
Zakres informacyjny danych 
przekazywanych przez KRUS jest 
określony w rozporządzeniach. 

TERYT (Krajowy 
Rejestr Urzędowy 
Podziału Teryto-
rialnego) 

Offline 
Do CWU wprowadzane są 
dane z plików udostępnia-
nych przez GUS. 

Dane zawarte w 
plikach udostępnia-
nych przez GUS. 

 

 

W komentarzu Gestor zamieścił informację „NIP, CEIDG - wykorzystywane są dane/aplikacje udostępniane 

przez te instytucje, bez bezpośredniej komunikacji CWU z tymi aplikacjami”. 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że istnieje inny rejestr dotyczący tego samego przedmiotu; omawiany rejestr 

zawiera jednak kompletniejsze dane niż rejestr pokrewny. Rejestr Usługobiorców prowadzony przez CSIOZ, 

rejestry w ZUS i KRUS dotyczące ubezpieczonych (mniejszy zakres danych niż w CWU). CWU zawiera 

zestawienie informacji z różnych instytucji i jest niezbędny do bieżącej działalności statutowej NFZ. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (DB2). Jako format danych 

w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora, rozwiązanie związane 

z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru, ale niepełne (np. nie pozwala na 

przechowywanie plików w określonym formacie), nieoptymalne (wydłuża pracę z rejestrem) i wymaga 

poprawy.  

W odpowiedzi na prośbę o dokonanie ogólnej oceny sposobu przechowywania i formatu danych, Gestor 

wyraził następującą opinię: 

„Struktura bazy danych (wraz z zakresem informacyjnym) jest adekwatna do specyfiki rejestru, jednak wymaga 

modyfikacji w celu optymalizacji pracy z rejestrem. System jest zdaniem Gestora przestarzały i wymaga 

unowocześnienia.” 

W odniesieniu do komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie 

zdrowia, Gestor wskazał że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia. Według NFZ systemy funkcjonujące w ZUS, KRUS, MSW 

i innych podmiotach, które dostarczają dane do NFZ, nie są systemami teleinformatycznymi stosowanymi 

w ochronie zdrowia. Docelowo jest planowana komunikacja z systemami funkcjonującymi w CSIOZ. 

Opracowywane są standardy komunikacji za pomocą usług WebService. 

Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP. W odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że 

rejestr nie współpracuje z platformą P1, ale współpraca jest planowana. 

Rejestr wykorzystuje słowniki TERYT. W zakresie protokołów i standardów przechowywania oraz wymiany 

danych stosowany jest XML. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 
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Tabela 95: CRL – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena 

Przejrzystość 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

Intuicyjność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

Atrakcyjność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

Czytelność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

Konfigurowalność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

 

3.8.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.8.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych jest dużym rejestrem przetwarzającym dane ponad 44 mln obiektów. Procesy 

rejestracji i aktualizacji danych w rejestrze Gestor ocenił jako bardzo złożone i w znacznej części nieefektywne. 

Wykorzystywany jest do wewnętrznych celów NFZ. Nie jest udostępniany poza tą instytucją. Rejestr udostępnia 

wewnętrzną usługę WebService umożliwiającą zautoryzowanym użytkownikom odczyt danych z rejestru.  

Gestor nie jest właścicielem praw autorskich do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr. 

Ma jedynie prawo wglądu do kodów źródłowych. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 129 / 540 

3.9 EWIDENCJA INWALIDÓW WOJENNYCH / WOJSKOWYCH 

3.9.1. Opis rejestru 

Jako Gestorów Ewidencji Inwalidów Wojennych / Wojskowych wskazano:  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3/5, tel.: (22) 667 10 00, adres WWW: http://www.zus.pl 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190, tel.: (22) 592 65 90, fax.: (22) 592 66 50, adres e-mail: 

info@krus.gov.pl, strona WWW: http://www.krus.gov.pl 

Analiza rejestru wykazała, iż ZUS nie prowadzi Ewidencji Inwalidów Wojennych/Wojskowych.  

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem ZUS – Panią Agnieszką Korulczyk – Malarowską 

z Departamentu Rozwoju Usług IT, która w mailu z dnia 10 stycznia 2014r. przekazała, iż ZUS nie prowadzi 

rejestru medycznego pt.: Ewidencja Inwalidów Wojennych/Wojskowych. Jednocześnie uzyskano informację, iż 

w systemach informatycznych realizujących obsługę świadczeń emerytalno-rentowych (Systemy ZETO oraz 

System KSI) ZUS rejestruje wnioski o określone świadczenia. Do takich świadczeń należą również renty dla 

inwalidów wojennych i wojskowych (o symbolach ZIW, OZIW, WZIW i pochodne renty rodzinne: OZR, WZR). 

W systemach tych ewidencjonuje się wniosek o określone świadczenie i są wprowadzane dane służące 

przyznaniu i wypłacie świadczenia bądź odmowie świadczenia. Nie są to rejestry medyczne, nie mają również 

nic wspólnego z rejestrami ubezpieczonych zdrowotnie.  

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż nie istnieje podstawa prawna nakładająca 

obowiązek na ZUS prowadzenia Ewidencji Inwalidów Wojennych/Wojskowych. 

Po wydaniu decyzji o przyznaniu renty inwalidy wojennego oraz renty inwalidy wojskowego ZUS wydaje książkę 

inwalidy wojennego (wojskowego).  Regulacje dotyczące czynności związanych z wydawaniem i anulowaniem 

książki inwalidy wojennego (wojskowego) znajdują się w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), 

dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) 

(Dz.U.2004.158.1653). Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawiera w szczególności: 

1. Fotografię inwalidy wojennego (wojskowego); 

2. Podpis posiadacza książki; 

3. Datę ważności książki; 

4. Nr książki; 

5. Nr renty; 

6. Imię i nazwisko; 

7. Data urodzenia; 

8. Data wystawienia oraz podpis i pieczątka wystawiającego książkę; 

9. Wyciąg z orzeczenia lekarza orzecznika; 

10. Adres zamieszkania (dokładny adres).   
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Analiza rejestru wykazała, iż KRUS nie prowadzi Ewidencji Inwalidów Wojennych/Wojskowych.  

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem KRUS - Dyrektorem Biura Świadczeń Panią Alicją Lejk – 

Kępką, która w mailu z dnia 21 stycznia 2014r. przekazała informację, iż KRUS nie prowadzi odrębnego rejestru 

inwalidów wojennych/wojskowych. Jednocześnie uzyskano informację, iż dane osób, którym KRUS wypłaca 

renty inwalidy wojennego/wojskowego (świadczenia przyznawane przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 

w zbiegu z emeryturami/rentami przyznanymi przez KRUS znajdują się w jednym systemie informatycznym 

KRUS, w którym są rejestrowani wszyscy emeryci/renciści, którym KRUS wypłaca świadczenia emerytalno-

rentowe. 

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż nie istnieje podstawa prawna nakładająca 

obowiązek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzenia Ewidencji Inwalidów 

Wojennych/Wojskowych. 

Po wydaniu decyzji o przyznaniu renty inwalidy wojennego oraz renty inwalidy wojskowego KRUS wydaje 

książkę inwalidy wojennego (wojskowego).  Regulacje dotyczące czynności związanych z wydawaniem 

i anulowaniem książki inwalidy wojennego (wojskowego) znajdują się w rozporządzeniu Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego 

(wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) 

(Dz.U.2004.158.1653). Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawiera w szczególności: 

1. Fotografię inwalidy wojennego (wojskowego); 

2. Podpis posiadacza książki; 

3. Datę ważności książki; 

4. Nr książki; 

5. Nr renty; 

6. Imię i nazwisko; 

7. Data urodzenia; 

8. Data wystawienia oraz podpis i pieczątka wystawiającego książkę; 

9. Wyciąg z orzeczenia lekarza orzecznika; 

10. Adres zamieszkania (dokładny adres).  

Inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi w celu skorzystania z uprawnień przyznanych im ustawą z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 nr 164 

poz. 1027 z późn. zm.) są zobowiązani do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.  Również osoba przedstawiająca receptę do realizacji 

jest obowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego przysługujące jej uprawnienia. Natomiast osoba 

realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia. 

Inwalidom wojennym oraz inwalidom wojskowym w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługują następujące uprawnienia:  

1. inwalidom wojskowym - bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, zaopa-

trzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających (art. 45); 
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2. inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom 

i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzin-

nej - bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze spe-

cjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46); 

3. inwalidom wojennym i wojskowym  prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpie-

czenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji; 

4. inwalidzi wojenni i wojskowi prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 

oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c); 

5. inwalidzi wojenni i wojskowi - nie wymaga się przedłożenia skierowania od lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych (art. 

57). 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia,  o których mowa powyżej jest książka inwalidy wojennego – 

wojskowego wystawiona przez organ rentowy. Małżonek/ka będący na wyłącznym utrzymaniu inwalidy 

wojennego - legitymuje się zaświadczeniem wydawanym przez NFZ. 
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3.10 EWIDENCJA MEDYCZNYCH LABORATORIÓW 

DIAGNOSTYCZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH 

3.10.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych jest:  

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

zwana dalej „KIDL”, mieszcząca się pod adresem: 03-428 Warszawa, ul. Konopacka 4, tel.: (22) 741 21 55 w 112, 

fax.: (22) 741 21 56, e-mail: biuro@kidl.pl , adres WWW: http://www.kidl.org.pl/. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 96: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Mariusz Lis 

Stanowisko Dyrektor Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

Telefon (22) 741 21 55 wew. 120 669 978 918 

E-mail m.lis@kidl.org.pl  

3.10.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych dostępny jest pod adresem: 

http://kidl.org.pl/index.php?page=lista-laboratoriow. 

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą. Rejestr (lista) laboratoriów diagnostycznych  jest 

definiowany w art. 19  ww. ustawy. 

Ewidencja prowadzone jest  w formie elektronicznego rejestru przez KIDL i są w nim gromadzone dane 

laboratoriów diagnostycznych. Celem prowadzenia rejestru jest prowadzenie ewidencji laboratoriów oraz 

wspomaganie kontroli i oceny wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę 

laboratoryjnego. Podmioty, które prowadzą takie  laboratoria, są obowiązane wystąpić z wnioskiem o wpis 

laboratorium do ewidencji. 

Wykonawcą systemu obsługującego ewidencję jest firma Lizard Spółka z o.o. - Spółka Komandytowa, 

mieszcząca się pod adresem: 00-784 Warszawa,  ul. Dworkowa 3, tel. (22) 472 40 10. Firma ta jest również 

w posiadaniu kodów źródłowych oraz jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu. 

3.10.3. Data powstania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji dotyczącej daty powstania rejestru. 

3.10.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 
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Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. 

3.10.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych systemu firmy Lizard (MS SQL 

Server), dodatkowo Gestor przechowuje pełną dokumentację papierową stanowiącą podstawę dokonania 

wpisu w rejestrze elektronicznym. 

Format danych w rejestrze określono jako tabele elektronicznej bazy danych. 

3.10.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej, z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 97: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przed-
miotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika koniecz-
ność udostępnienia danych w rejestrze dla 

danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca  T N Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 
100 poz. 1083 z późn. zm.) 

Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych), 

T N 

 

Liczebność odbiorców rejestru wynosi odpowiednio: 

• dla Anonimowego odbiorcy – brak danych, 

• dla pracowników KIDL – 14 osób. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 98: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW http://kidl.org.pl/index.php?
page=lista-laboratoriow. 

Ograniczenia 
w dostępie:  

Nie dotyczy 

Papierowa baza 
danych 

 Ograniczenia 
w dostępie: 

Dostęp dla upoważnionych pracowników KIDL 

Lokalna 
elektroniczna baza 
danych 

 Rodzaj:  Baza programu firmy LIZARD (MS SQL) 

Ograniczenia 
w dostępie: 

Dostęp zabezpieczony loginem i hasłem 
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Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 99: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne 2  

2. Upoważniony pracownik KIDL S - cele stanowiące 4 

*) Ocena 2 – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy mało istotny (ułatwia i przyspiesza pracę częściowo), ale nie jest 

niezbędny 

    Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

Ocena dokonana z punktu widzenia Pracowników KIDL 

 

W rejestrze stosuje się uwierzytelnienie danych dotyczących użytkowników z wykorzystaniem  mechanizmu 

logowania za pomocą loginu i hasła. 

3.10.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorców Rejestru wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 

 

Tabela 100: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt da-
nych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest 

dostęp: 
Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz
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e

l-
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ie
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ia

? 
(j
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śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
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C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-
n

ie
n

ia
? 

(j
e

śl
i d

o
st

ę
p

n
a)

 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

Anonimowy 
odbiorca 

T N N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

Odczyt danych 
udostępnionych on 
line z rejestru 

- 

Upoważniony 
pracownik KIDL 

T T T T T T T T N N 

Realizacja działań 
statutowych Kra-
jowej Rady Diagno-
stów Laboratoryj-
nych 

- 
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Komentarz: Aktualizacja danych w ewidencji następuje po uzyskaniu formalnej akceptacji przez uprawnionego 

przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Proces akceptacji nie jest wspierany przez system. Usuwanie i 

dodawanie danych następuje na podstawie Uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

 

W rejestrze obsługiwane są następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze wraz z ich oceną: 
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Tabela 101: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 
danych przetwarzanych w 

procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu do 
rejestru 

Laboratorium 
Diagnostyczne 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 
proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Rejestracja przedmiotu 
rejestru w rejestrze 

Laboratorium 
Diagnostyczne 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(proces jest w znacznej części 

efektywny (tj. stosunkowo szybko 
można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca), ulepszenia są 
możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu 

Laboratorium 
Diagnostyczne 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 
proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat zarejestrowanych 
przedmiotów 

Laboratorium 
Diagnostyczne 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo 

szybko można przeprowadzić dany 
proces od początku do końca) i nie 

wymaga ulepszeń) 

Komentarz: Planowane jest uruchomienie funkcjonalności Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 137 / 540 

Podczas wywiadu Gestor przekazał informację że podczas obsługi rejestru użytkownicy nie napotykają na 

incydenty dotyczące działania systemu. 

3.10.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. Rejestr przechowuje 

dane dotyczące jednego rodzaju obiektów -  Diagnosta laboratoryjny 

 

Tabela 102: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

Usługodawcy Laboratorium diagnostyczne 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 103: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Laboratorium diagnostyczne 3 367 3 367 

Komentarz: Liczba laboratoriów obejmuje również wyrejestrowane obiekty. 

 

Na dzień przeprowadzenia wywiadu Gestor nie posiadał danych w zakresie poniższych wartości statystycznych 

omawianych w ankiecie, tj.: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• Dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku. 

Gestor poinformował że baza danych rejestru umożliwia sortowanie i wyszukiwanie. Jest ono wykonywane 

sporadycznie na sprecyzowane zapytania Ministerstwa Zdrowia oraz np. podmiotów komercyjnych, osób 

prowadzących badania naukowe, zainteresowanych konkretnym zakresem danych. Liczba zapytań oscyluje 

wokół kilku w ciągu roku. 

Dane dotyczące wskazanego powyżej przedmiotu wpisywane są obligatoryjnie do rejestru na podstawie 

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.). Wpisów 

do rejestru dokonują upoważnieni pracownicy KIDL. Wcześniej Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych  na 

wniosek zainteresowanego podmiotu podejmuje w drodze uchwały decyzję o wpisie do ewidencji. Warunkiem 

wypisu jest również Uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – przedmiot nadal figuruje w 

ewidencji jako laboratorium wyrejestrowane.  

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 
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Dla rejestru zdefiniowano oddzielne grupy uprawnień dla upoważnionych pracowników KIDL uprawnionych 

przez Naczelną Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Poniżej przedstawiono nazwy grup uprawnień 

występujących w rejestrze pozwalających na dostęp do danych przetwarzanych w rejestrze: 

• Przeglad danych osobowych read, 

• Przeglad danych osobowych write, 

• Ksiegowosc read, 

• Ksiegowosc write, 

• Laboratoria read,  

• Laboratoria write, 

• Dzial diagnostow read, 

• Dzial diagnostow write, 

• Raporty, 

• Rejestr ukaranych, 

• Administrator programu, 

• Dostąp do wprowadzania plikow elixir. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor ELD poinformował, że w obszarze rejestracji przepływu danych system rejestruje uwierzytelnione 

wejścia. Funkcjonalność rejestrowania pozostałych operacji przepływu danych jest na etapie planowania. 

3.10.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.) 

3.10.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Ewidencji Laboratoriów diagnostycznych nie są przechowywane ani przetwarzane dane osobowe.  

3.10.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.10.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada kompletu dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). Rejestr nie podlega okresowym audytom lub kontrolom. 
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Dokumentacja techniczna 

Dla systemu obsługującego rejestr opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja ta jest w dyspozycji 

wykonawcy systemu – firmy Lizard sp. z o.o. Gestor nie posiada informacji pozwalających określić jej stan 

(kompletność, poprawność itp.). 

System nie posiada dokumentacji użytkowej.  

3.10.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor poinformował, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki 

i wymagań rejestru i jako taki jest adekwatny do potrzeb prowadzonego rejestru. 

Gestor wskazał Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jako komplementarny do 

prowadzonej ewidencji (zgodnie z przyjętą w przeprowadzonej ankiecie definicją rejestr komplementarny to 

taki, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, przy czym zakres atrybutów 

opisujący wspólny przedmiot rejestru jest różny dla każdego z rejestrów (badanego i komplementarnego). 

Podobnie jak w Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą występują podmioty prowadzące Laboratoria. Należy podkreślić, że w przypadku, 

w którym laboratorium prowadzone jest np. przez Uniwersytet Medyczny lub Instytut Naukowy  obiekt nie 

występuje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ale jest zaewidencjonowane 

w Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. 

3.10.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W obszarze zapewnienia ochrony integralność danych w rejestrze wykorzystywane są mechanizmy bazy MS 

SQL. Gestor poinformował, że do danych w rejestrze mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy po uprzednim 

zalogowaniu do systemu. 

System nie rejestruje lokalizacji i statusu osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Gestor 

poinformował także, że system nie rejestruje przepływu danych, zatem nie funkcjonuje w nim korelacja 

zdarzeń. 

Ze względu na ustawowo usankcjonowaną odpowiedzialność za prowadzenie rejestru rejestr daje możliwość 

łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. 

Gestor wskazał również, że został opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak 

autentyczność, rozłączalność, niezaprzeczalność i niezawodność.  

W KIDL funkcjonuje wewnętrzna Polityka Kancelaryjna zawierająca opis obiegu dokumentacji, archiwizacji, 

zasady poufności i przekazywania informacji. Planowana jest również integracja funkcjonujących zasad 

w organizacji w jedną obowiązującą procedurę. 

Dane dotyczące obiektów są wprowadzane do rejestru ręcznie przez uwierzytelnionego pracownika KIDL. 

Rejestr nie podlegał ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami 

normy ISO 27001, izba nie podlegała również certyfikacji na zgodność stosowanych rozwiązań z normą ISO 

27001. Regulacje wewnętrzne dostosowywane są natomiast do obowiązującego prawa w przypadku zaistnienia 

zmian dotyczących KIDL.  
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Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana 

(utrzymywana aktualna), i obejmuje ona rodzaj i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania służącego do 

przetwarzania informacji. Dokonywana jest corocznie ramach przeprowadzanego "spisu z natury". 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Gestor podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.  

Są to szkolenia z obsługi systemu oraz funkcjonujące zasady poufności dot. przekazywania danych z rejestru 

(potwierdzane pisemnie przez pracowników izby). 

Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników 

systemu. 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zapewnia także szkolenia osób zaangażowanych w proces 

przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Organizowane są spotkania, podczas których poruszane są zagadnienia bezpieczeństwa przetwarzania 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad poufności informacji. Nie są to 

jednak szkolenia specjalistyczne.  

W organizacji zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami – poprzez: 

• monitorowanie dostępu do informacji 

• zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 

operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Stosowana jest ochrona fizyczna obiektu w którym znajdują się urządzenia przetwarzania danych rejestru 

(zamki magnetyczne, monitoring i całodobowy dozór). 

Dostęp do systemu realizowany jest lokalnie, brak jest zdalnego dostępu. Dostęp do bazy wymaga instalacji 

klienta który wymaga logowania przy użyciu loginu i hasła. 

W ramach mechanizmów bezpieczeństwa zapewniono również zabezpieczenia informacji w sposób 

uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (wspomniana 

potrzeba instalacji Klienta). 

Gestor nie ma podpisanych umów serwisowych ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr. 

Równolegle w organizacji izby: 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych (ochrona fizyczna, 

ograniczony dostęp do urządzeń, monitoring, dostęp do systemu realizowany jest lokalnie, brak 

zdalnego dostępu), 
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• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – uwierzytelnienie, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login, hasło, 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. Gestor określił stosowane zabezpieczenia jako adekwatne do potrzeb 

obsługiwanego systemu. 

Organizacja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nie posiada Polityki Bezpieczeństwa. 

3.10.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (patrz 3.11.13 Model 

architektoniczny rejestru), w którym znajdują się dane dot. laboratoriów diagnostycznych prowadzonych przez 

podmioty podlegające rejestracji w tym rejestrze.  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (MS SQL Server), dodatkowo Gestor 

przechowuje pełną dokumentację papierową stanowiącą podstawę dokonania wpisu w ewidencji. Jako format 

danych w rejestrze wskazano tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora, rozwiązanie związane 

z przechowywaniem i formatem danych jest że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie 

wymaga poprawy ani usprawnień (Ocena 4). 

Rejestr nie komunikuje się z systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia, i nie posiada 

wypracowanego standardu komunikacyjnego z tymi systemami. Nie są obecnie opracowywane standardy w 

powyższym obszarze natomiast planowane jest ich opracowanie. 

Rejestr nie współpracuje  z platformą ePUAP (nie posiada wdrożonych mechanizmów współpracy z ePUAP) 

natomiast odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, 

ale współpraca taka jest planowana. 

Trwają również prace dot. opracowania możliwości importu plików XLS Excel. 

Rejestr nie wykorzystuje norm i standardów i nie korzysta z wymienionych w ankiecie klasyfikacji i norm. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał że poziom 

interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 2) natomiast rozwiązania stosowane w systemie są 

adekwatne do potrzeb użytkowników i przeznaczenia systemu.  

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu rejestru: 
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Tabela 104: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Atrakcyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Konfigurowalność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą)  

3.10.16. Koszty utrzymania rejestru 

Poniżej wymieniono wskazane przez przedstawicieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych koszty 

utrzymania rejestru.  Są to: 

• koszty serwisu – 42.000 zł, 

• koszty oprogramowania 48.900 zł - Nowe oprogramowanie - kwota jednorazowa, 

• kwota jednorazowej instalacji (hardware) wraz ze szkoleniami – 31.000 zł. 

Są to koszty utrzymania systemu obsługującego rejestr wspólne dla Ewidencji Laboratoriów Diagnostycznych 

oraz Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych. 

3.10.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Cechą wyróżniającą rejestr jest jego komplementarność w zakresie przetwarzanych danych dot. Laboratoriów 

Diagnostycznych z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jednak nie wszystkie obiekty 

z przedmiotowego rejestru znajdują się w rejestrze komplementarnym.  

Istotną cechą wyróżniającą  rejestr jest także fakt, że wraz z Rejestrem Diagnostów Laboratoryjnych jest on 

obsługiwany przez jeden system informatyczny. 
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3.11 EWIDENCJA OSÓB Z PRZYZNANYM PRZEZ MINISTRA 

ZDROWIA UPRAWNIENIEM DO ŚWIADCZEŃ 

3.11.1. Opis rejestru 

Jako Gestora Ewidencji Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia Uprawnieniem do Świadczeń wskazano 

Ministerstwo Zdrowia, mieszczące się pod adresem: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-

mail: kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: http://www2.mz.gov.pl. 

Analiza wykazała, iż Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi Ewidencji osób z przyznanym przez Ministra Zdrowia 

uprawnieniem do świadczeń. 

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia Dyrektorem Departamentu 

Ubezpieczenia Zdrowotnego Panią Sylwią Lis, która w piśmie z dnia 27 stycznia 2014r. wysłanym pocztą email 

przekazała, iż Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia nie prowadzi medycznego 

rejestru podmiotowego tj.  Ewidencji osób z przyznanym przez Ministra Zdrowia uprawnieniem do świadczeń. 

Jednocześnie uzyskano informację, iż w chwili obecnej trwają prace nad budową aplikacji służącej do 

kontraktowania i rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach projektu P1. 

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie 

zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz 

zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.  Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane 

z zakresu m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych. 

Minister właściwy do spraw zdrowia realizuje zadania w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych 

(finansowanie świadczeń), na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcą (art. 15a ust. 1 ustawy 

o świadczeniach). Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje wyboru świadczeniodawców w drodze 

konkursu ofert (art. 15a ust. 5 ustawy o świadczeniach). Ponadto w zakresie świadczeń 

wysokospecjalistycznych minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad tworzeniem 

i prowadzeniem list oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, uwzględniając w szczególności zmiany 

terminu, zmiany kolejności i ich przyczyny (art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniach). Jednakże to 

świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących na udzielenie świadczenia i dokonuje 

kwalifikacji czy dany świadczeniobiorca powinien zostać umieszczony na liście oczekujących (rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 

świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej) oraz rozporządzenie 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. 

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 

zasadach i w zakresie określonych w ustawie, tworzą i prowadzą w formie elektronicznej rejestr świadczeń 

opieki zdrowotnej. W rejestrze świadczeń gromadzone są dane charakteryzujące każde udzielone świadczenie 

opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. 

Listy oczekujących na udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych co najmniej raz w miesiącu są 

przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia i ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 22 ust. 2 
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ustawy) i jak wskazano powyżej to minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi nadzór nad tworzeniem 

i prowadzeniem list oczekujących . Minister Zdrowia udostępnia na stronie internetowej ministerstwa 

informację o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego i średnim czasie 

oczekiwania na te świadczenia: 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b1&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=4190 
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3.12 EWIDENCJA OSÓB Z PRZYZNANYM PRZEZ WÓJTA / 

BURMISTRZA / PREZYDENTA UPRAWNIENIEM DO ŚWIADCZEŃ 

3.12.1. Opis rejestru 

Jako Gestorów Ewidencji Osób z Przyznanym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń 

wskazano Urzędy Marszałkowskie: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14, tel.: (71) 776 90 00, e-mail: umwd@dolnyslask.pl, 

strona WWW: http://www.umwd.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, tel.: (56) 62 18 600, (56) 62 18 610, fax.: (56) 62 18 723, e-mail: 

punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, strona WWW: http://www.kujawsko-pomorskie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, tel.: (81) 44 16 600, fax.: (81) 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, 

strona WWW: http://www.lubelskie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7, tel.: (68) 45 65 200, fax.: (68) 45 65 296,  e-mail: 

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, strona WWW: http://www.lubuskie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, tel.: (42) 663 33 00, (42) 663 33 80, (kom) 695 356 594, fax.: 

info@lodzkie.pl, strona WWW: http://www.lodzkie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel.: (12) 630 31 07, (12) 630 35 07, fax.: (12) 630 31 26, e-mail: 

urzad@malopolska.mw.gov.pl, strona WWW: http://www.malopolskie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

03-472 Warszawa, ul. Bertolta Brechta 3, tel.: (22) 59 79 100, fax.: (22) 59 79 290, e-mail: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl, strona WWW: http://www.mazovia.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

45-082 Opole, ul. Piastowska 14, tel.: (77) 54 16 541, fax.: (77) 54 16 411, e-mail: 

umwo@umwo.opole.pl, strona WWW: http://www.umwo.opole.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel.: (17) 850 17 00, fax.: (17) 850 17 01, e-mail: 

urzad@podkarpackie.pl, strona WWW: http://www.podkarpackie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, tel.: (85) 66 54 549, fax.: (85) 66 54 567, e-

mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, strona WWW: http://www.wrotapodlasia.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel.: (58) 32 68 555, fax.: (58) 32 68 556, strona WWW: 

http://www.woj-pomorskie.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, tel.: (32) 20 78 888, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona WWW: 

http://www.silesia-region.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, tel.: (41) 342 18 78, fax.: (41) 344 52 65, e-mail: 

kancelaria@sejmik.kielce.pl, strona WWW: http://www.sejmik.kielce.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

10-950 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, tel.: (89) 521 90 00, (89) 521 92 00, (89) 521 92 10, fax.: (89) 521 

95 69, (89) 521 92 09, e-mail: dum@warmia.mazury.pl, ks@warmia.mazury.pl, strona WWW: 

http://www.warmia.mazury.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18, tel.: (61) 626 66 66, fax.: (61) 626 67 44, e-mail: info@umww.pl, 

strona WWW: http://www.umww.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) 480 72 64, strona WWW: http://www.um-

zachodniopomorskie.pl 

Analiza rejestru wykazała, iż Urzędy Marszałkowskie nie prowadzą Ewidencji Osób z Przyznanym przez 

Wójta/Burmistrza/Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń. 

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, od których uzyskano 

informację, iż Urzędy Marszałkowskie, nie prowadzą przedmiotowej Ewidencji. Przedstawiciele wszystkich 

Urzędów Marszałkowskich potwierdzili, że Urzędy Marszałkowskie nie prowadzą Ewidencji Osób z Przyznanym 

przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń.  Poniżej lista Urzędów Marszałkowskich, 

z którymi kontaktowano się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email wraz z danymi kontaktowymi 

przedstawicieli: 

1. Urząd Marszałkowski woj. lubuskie – Pani Ewa Jasne - Kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego, kontakt 

w dniu 20.12.2013 r. oraz 07.01.2014 r., numer telefonu (68) 456 52 44; 

2. Urząd Marszałkowski woj. śląskie – Pan Michał Lorek - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Referat 

Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia, kontakt w dniu 03.01.2014 r., numer telefonu (32) 77 40 962; 

3. Urząd Marszałkowski woj. lubelskie - Tomasz Nowosad – Inspektor, Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej, kontakt w dniu 20.12.2013 r., numer telefonu (81) 441 65 15; 

4. Urząd Marszałkowski woj. mazowieckie – Pan Antoni Bielawski – Departament Organizacji, kontakt 

w dniu 10.01.2014 r., numer telefonu (22) 597 91 00; Pani Dagmara Piwońska - Kierownik Departamentu 

Polityki Społecznej, kontakt w dniu 10.01.2014 r., numer telefonu (22) 597 99 23; 

5. Urząd Marszałkowski woj. łódzkie – Pani Magdalena Chojecka - Departament Polityki Zdrowotnej, 

kontakt w dniu 16.01.2014 r., numer telefonu (42) 291 98 70; 

6. Urząd Marszałkowski woj. podkarpackie – Pani Marzena Chwałka - Departament Zdrowia, kontakt w dniu 

16.01.2014 r., numer telefonu (17) 747 68 00; 

7. Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskie – Pani Anna Kozera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

kontakt w dniu 10.01.2014 r., numer telefonu (41) 342 12 42; 
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8. Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskie – Pani Irena Wawreszuk - Wydział Zdrowia, kontakt 

w dniu 16.01.2014 r., numer telefonu (91) 441 62 08; Pani Marzena Kareńska, Kierownik Biura 

Obserwatorium Integracji Społecznej, kontakt w dniu 16.01.2014 r. pod numerem telefonu (91) 425 36 30; 

9. Urząd Marszałkowski woj. kujawsko – pomorskie – Pani Anna Napiórkowska - Departament Organizacji, 

kontakt w dniu 10.01.2014 r., numer telefonu (56) 621 83 11; 

10. Urząd Marszałkowski woj. warmińsko – mazurskie -  Pani Ewa Idzińska – Sekretariat, Departament 

Zdrowia, kontakt w dniu 16.01.2014 r., numer telefonu (89) 521 69 40; 

11. Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskie – Pani Kinga Kochańska  - Departament Zdrowia, kontakt w dniu 

16.01.2014 r., numer telefonu (71) 770 40 04; 

12. Urząd Marszałkowski woj. pomorskie – Pan Michał Owczarczyk, kontakt w dniu 23 i 27.01.2014 r. (58) 

326 82 66; 

13. Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskie - Pan Karol Napierała - Departament Ochrony Zdrowia 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom, kontakt w dniu 24.01.2014 r. numer telefonu: (61) 626 63 66, 

wiadomość email z dnia 24.01.2014 r. (Karol.Napierala@umww.pl). 

Ponadto CSIOZ przekazało Wykonawcy wiadomości email od przedstawicieli trzech Urzędów Marszałkowskich, 

których przedstawiciele potwierdzili, iż nie prowadzą Ewidencji Osób z Przyznanym przez 

Wójta/Burmistrza/Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń. Poniżej znajduje się lista tych Urzędów 

Marszałkowskich wraz z danymi kontaktowymi przedstawicieli: 

1. Urząd Marszałkowski woj. małopolskie – Pani Kinga Karbarz – Inspektor, Zespół ds. Organizacji i Nadzoru 

WPL,  tel.: (12) 63 03 205; 

2. Urząd Marszałkowski woj. podlaskie - Piotr Chomczyk – Inspektor Departament Zdrowia, tel.: (085) 66 

54 213; 

3. Urząd Marszałkowski woj. opolskie - Krzysztof Krzyżanowski – Podinspektor, Departament Zdrowia 

i Polityki Społecznej, tel.: (77) 44 82 172. 

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż Wójt/Burmistrz/Prezydent wydaje decyzje na 

podstawie  art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 ze zm.), zwanej dalej u.ś.o.z. Artykuł niniejszy określa dokument 

potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

u.ś.o.z., czyli innej niż ubezpieczony osoby posiadającej obywatelstwo polskie i posiadającej miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa 

w art. 8 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie 

stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy dotyczących dysproporcji między dochodem 

udokumentowanym a rzeczywistą sytuacją materialną rodziny, na zasadach i w zakresie określonych dla 

ubezpieczonych. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa powyżej 

dotyczy osób ubogich, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak też nie mogą 

zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej (i nie stać ich na 

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ). Wspomniani świadczeniobiorcy w celu skorzystania 

z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ muszą jednak wykazać się dokumentem 

potwierdzającym ich prawo do takich świadczeń. Takim dokumentem jest decyzja wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. 

Przedmiotową decyzję wójt (burmistrz, prezydent) wydaje na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu 

nagłego - na wniosek świadczeniodawcy (czyli np. zakładu opieki zdrowotnej) udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.  
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W przypadku wydania decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji 

właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uzyskanych informacji od Naczelnik 

Wydziału Ewidencji NFZ, Pani Anny Ferenc (kontakt w dniu 08.01.2014 r., numer telefonu (22) 572 61 69) 

ustalono, iż wójt (burmistrz, prezydent), po wydaniu decyzji przekazuje ją w formie papierowej do 

wojewódzkiego oddziału NFZ, gdzie operator wpisuje dane do systemu CWU (Centralny Wykaz 

Ubezpieczonych). Decyzje niniejsze przekazywane są do NFZ jedynie w formie papierowej. 

NFZ na swojej stronie internetowej zamieścił następującą informację: „Narodowy Fundusz Zdrowia 

przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób: które 

posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (…)”
1
 

 Tak więc ogólnokrajowe dane dotyczące decyzji, o których mowa powyżej zbiera Narodowy Fundusz Zdrowia, 

co potwierdza treść § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu 

niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom 

województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.). Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi następujące dane 

o świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni: 

1. imię (imiona) i nazwisko; 

2. identyfikator, którym jest: 

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL - numer PESEL 

opiekuna dziecka, 

b) numer NIP, 

c) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego 

z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b; 

3. charakteryzujące wydaną decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy w tym następujące dane: 

a) data wystawienia decyzji, 

b) identyfikator gminy, której organ wydał decyzję, 

c) dane o upływie okresu, w którym wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania świadczeniobiorcy jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, 

kopię decyzji właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ. 

4. charakteryzujące każde świadczenie udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony w zakresie 

określonym w rozporządzeniu 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 (Dz.U.2013.1447). 

                                                                 

1
 Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5896 
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3.13 EWIDENCJA UMÓW NA WYSTAWIANIE RECEPT 

Informacje dotyczące Ewidencji Umów na Wystawianie Recept, zawarte w niniejszym rozdziale, zostały 

pozyskane inną drogą niż wywiad z Gestorem – na podstawie analizy własnej Wykonawcy, przeprowadzonej na 

podstawie ogólnie dostępnych informacji. 

3.13.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Ewidencji Umów na Wystawianie Recept jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 105: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Ewa Korol 

Stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 38 

E-mail ewa.korol@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Jolanta Serafin 

Stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 00; 048 22 572 61 54 

E-mail jolanta.serafin@nfz.gov.pl  

 

3.13.2. Skrócony opis rejestru 

Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi w swoim systemie informatycznym informacje dotyczące umów 

upoważniających do wystawiania recept na refundowane leki lub wyroby medyczne, w tym danych dotyczących 

podmiotów, z którymi zawarto te umowy. 

3.13.3. Data powstania rejestru 

Brak danych 
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3.13.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  

• Typ 4 - Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane 

udostępniane z każdego poziomu. 

3.13.5. Forma prowadzenia rejestru  

Forma prowadzenia rejestru nie została określona. 

3.13.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 106: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 
odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 
rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 
danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

NFZ - upoważniony 
pracownik 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie 
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 
informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i 
sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw 
(Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 30.12.2013 r.) 

*) np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie 

 

Nie uzyskano informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin. 

Rejestr jest dostępny dla odbiorców jako lokalna elektroniczna baza danych. 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 107: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 
rejestr 

Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. NFZ - upoważniony pracownik S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne Brak informacji 
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3.13.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców zidentyfikowano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. 

 

Tabela 108: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – operacje wykonywane w rejestrze przez 

poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 

danych 
Aktualizacja Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
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NFZ - upoważniony 

pracownik 
T T T T T T T T T T Brak informacji Brak 

 

Nie określono procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposobu ich obsługi w rejestrze. 

3.13.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Ewidencja Umów na Wystawianie Recept nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 109: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

PRACOWNICY MEDYCZNI Lekarz/Lekarz dentysta 

 

Lekarz/Lekarz dentysta jest jednocześnie głównym przedmiotem rejestru. 

W ewidencji są informacje o Lekarzach, lekarzach dentystach, felczerach i starszych felczerach. Nie ma 

informacji o samych receptach (recepta - w rozumieniu rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich). 

W Ewidencji Umów na Wystawianie Recept wszystkie wpisy dokonywane są obligatoryjnie. Poniżej zawarto 

informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla obowiązkowości wpisu oraz 

warunków wpisu i wypisu z rejestru. 
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Tabela 110: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot 
rejestru 

Podstawa prawna dla obowiązkowości wpisu 

Warunki 
wpisu do 

rejestru (jeśli 
istnieją) 

Warunki 
wypisu z 

rejestru (jeśli 
istnieją) 

Lekarz/ 
Lekarz 
dentysta 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom 
województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 30.12.2013 r.) 

  

 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Zgodnie z pozyskanymi informacjami, rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji (jednakowy dla każdego z obiektów rejestru): 

 

Tabela 111: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.13.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom 

i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 11.03.2014 r.) 

3.13.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Ewidencji Umów na Wystawianie Recept występuje następujący zakres danych osobowych: 
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Tabela 112: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer Imię 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer Nazwisko 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer PESEL 

4. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer Adres zamieszkania 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 113: Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – akcje wykonywane na danych osobowych 

i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych 
Sposób uregulowania przez 
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Zgłoszone 

jako zbiór 

danych 

osobowych 

Zgłoszone jako 

zbiór danych 

osobowych 

zawierający dane 

wrażliwe 

1 Lekarz T T T T T N N N T n.d. T N 

2 Lekarz dentysta T T T T T N N N T n.d. T N 

3 Felczer T T T T T N N N T n.d. T N 

4 Starszy felczer T T T T T N N N T n.d. T N 

 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu centralnego i lokalnego. 

3.13.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. Przedmiotem rejestru mogą być podmioty/osoby zagraniczne. 

3.13.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru. 

3.13.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor nie udzielił informacji odnośnie stopnia dopasowania modelu architektonicznego rejestru do specyfiki 

i wymagań omawianego rejestru. 

Ustalono, że nie istnieją rejestry podobne/komplementarne. 
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3.13.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących bezpieczeństwa, nie udzielił także informacji odnośnie 

stosowanych mechanizmów kontroli. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Gestor nie udzielił jednak informacji określających jakość 

i użyteczność Polityki Bezpieczeństwa. 

3.13.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

W odniesieniu do stopnia unikalności danych rejestru ustalono, że istnieje inny rejestr dotyczący tego samego 

przedmiotu; omawiany rejestr zawiera jednak kompletniejsze dane niż rejestr pokrewny (lokalne bazy danych 

OW NFZ). 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących poziomu komunikacji rejestru z innymi systemami 

teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia. Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP. Nie 

współpracuje także z platformą P1, ale współpraca jest planowana. 

3.13.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.13.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Ewidencja Umów na Wystawianie Recept to wewnętrzny zbiór danych NFZ. Jest prowadzony centralnie 

i zasilany danymi lokalnych baz danych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.  
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3.14 EWIDENCJA WYDANYCH DRUKÓW RECEPT 

Informacje dotyczące Ewidencji Wydanych Druków Recept, zawarte w niniejszym rozdziale, zostały pozyskane 

inną drogą niż wywiad z Gestorem – na podstawie analizy własnej Wykonawcy, przeprowadzonej na podstawie 

ogólnie dostępnych informacji. 

3.14.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Ewidencji Wydanych Druków Recept jest:  

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

zwany dalej „NFZ”, mieszczący się pod adresem: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00, fax.: 

(22) 572 63 33, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl, adres WWW: http://www.nfz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych: 

 

Tabela 114: Ewidencja wydanych druków recept – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Andrzej Strug 

Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyki 

Telefon 048 22 572 61 61 

E-mail andrzej.strug@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Ewa Korol 

Stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 38 

E-mail ewa.korol@nfz.gov.pl  

Imię i nazwisko Jolanta Serafin 

Stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Informatyki 

Telefon 048 22 572 60 00; 048 22 572 61 54 

E-mail jolanta.serafin@nfz.gov.pl  

 

3.14.2. Skrócony opis rejestru 

Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi w swoim systemie informatycznym informacje dotyczące wydanych 

druków recept na refundowane leki lub wyroby medyczne. 

3.14.3. Data powstania rejestru 

Brak danych. 

3.14.4. Typ rejestru 

Typ rejestru określono jako:  
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• Typ 3 - Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też 

jednostki centralne. 

3.14.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych. 

3.14.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany 

odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 115: Ewidencja wydanych druków recept – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 
odbiorców i 

przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 
danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca T N  

NFZ - upoważniony 
pracownik 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie 
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 
informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu 
i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw 
(Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 30.12.2013 r.) 

*) np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie 

 

Nie uzyskano informacji dotyczących szacunkowej liczebności odbiorców rejestru ani szacunkowej przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin. 

Rejestr jest dostępny dla odbiorców jako lokalna elektroniczna baza danych.: 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 116: Ewidencja wydanych druków recept – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. NFZ - upoważniony pracownik S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne Brak informacji 

2. anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne Brak informacji 
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3.14.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców zidentyfikowano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. 

 

Tabela 117: Ewidencja wydanych druków recept – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-cja Usuwanie 
Dodawa-

nie 
Eksport 

Procesy, w 
których reali-
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NFZ - upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T Brak informacji Brak 

anonimowy odbiorca T N N N N N N N N N Brak informacji Brak 

 

Nie określono procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposobu ich obsługi w rejestrze. 

3.14.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Ewidencja Wydanych Druków Recept nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 118: Ewidencja wydanych druków recept – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Recepta* 

*) Recepta - w rozumieniu wydanego pustego druku. 

 

Recepta jest jednocześnie głównym przedmiotem rejestru. 

W Ewidencji Wydanych Druków Recept wszystkie wpisy dokonywane są obligatoryjnie. Poniżej zawarto 

informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla obowiązkowości wpisu oraz 

warunków wpisu i wypisu z rejestru. 
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Tabela 119: Ewidencja wydanych druków recept – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot 
rejestru 

Podstawa prawna dla obowiązkowości wpisu 
Warunki wpisu 

do rejestru (jeśli 
istnieją) 

Warunki wypisu 
z rejestru (jeśli 

istnieją) 

Recepta 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie 
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 
informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i 
sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze 
zm.) (stan na dzień:2014-03-14) 

Zawarcie umowy  
na wystawianie 
recept 
refundowanych.  

 

 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. Szczegółowy zakres danych, jakie można 

przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego z obiektów występujących w rejestrze, 

przedstawiono w Załączniku 5. 

3.14.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 lipca 2005 r. 

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom 

i sejmikom województw (Dz.U.2005.152.1271 ze zm.) (stan na dzień: 11.03.2014 r.) 

3.14.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Ewidencji Wydanych Druków Recept występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 120: Ewidencja wydanych druków recept – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Recepta imię lekarza, nazwisko lekarza, adres zamieszkania lekarza 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 
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Tabela 121: Ewidencja wydanych druków …– akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez 

GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 
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danych 
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Zgłoszone jako 
zbiór danych 
osobowych 

zawierający dane 
wrażliwe 

1 Recepta T T T bd bd bd bd bd T bd bd bd 

 

3.14.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.14.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie udzielił informacji odnośnie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem rejestru. 

3.14.13. Model architektoniczny rejestru 

Oceniono, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. Ustalono, że nie istnieją rejestry podobne/komplementarne. 

3.14.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących bezpieczeństwa, nie udzielił także informacji odnośnie 

stosowanych mechanizmów kontroli. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Gestor nie udzielił jednak informacji określających jakość 

i użyteczność Polityki Bezpieczeństwa. 

3.14.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

W odniesieniu do stopnia unikalności danych rejestru ustalono, że omawiany rejestr jest niepowtarzalny; jako 

jedyny zawiera dane związane ze swoim przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych. 

Rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami teleinformatycznymi pracującymi 

w ochronie zdrowia. Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP. Nie współpracuje także z platformą P1. 
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3.14.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie. 

3.14.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Ewidencja Wydanych Druków Recept to wewnętrzny zbiór danych NFZ. Stanowi część systemu 

informatycznego NFZ i nie jest używany poza tą instytucją. 
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3.15 EWIDENCJA ZASŁUŻONYCH DAWCÓW PRZESZCZEPU 

3.15.1. Gestorzy rejestru 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu prowadzona jest przez Gestora: Ministerstwo Zdrowia, 

mieszczące się pod adresem: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-mail: 

kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: http://www2.mz.gov.pl. 

3.15.2. Skrócony opis rejestru 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 

2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, 

poz. 1411 z późń. zm.) prowadzi Rejestr Żywych Dawców. Ministerstwo Zdrowia otrzymuje dane z tego rejestru 

w wersji papierowej od „Poltransplantu”, które są następnie wprowadzane ręcznie do arkusza Excel. Na 

podstawie danych przekazanych przez „Poltransplant” tworzona jest ewidencja osób, którym nadano odznakę 

„Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Podstawę prawną funkcjonowania ewidencji stanowi art. 22 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 

z 2005r.  Nr 169, poz. 1411).  

3.15.3. Data powstania rejestru 

Rejestr funkcjonuje od dnia 27.09. 2011 roku. 

3.15.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Inny 

wyjaśniając, że Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” na podstawie ustawy 

z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,  Dz. U. 

z 2005r.  Nr 169, poz. 1411. prowadzi Rejestr Żywych Dawców. Ministerstwo Zdrowia od „Poltransplantu” 

otrzymuje w wersji papierowej dane z tego rejestru, które są następnie wprowadzane ręcznie do arkusza Excel. 

3.15.5. Forma prowadzenia rejestru  

Rejestr prowadzony jest w arkuszu Excel. Istnieje również wersja papierowa rejestru. 

3.15.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Gestor wskazał jako odbiorcę rejestru: 

• Ministerstwo Zdrowia - pracownik z uprawnieniami 
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Tabela 122: EZDP– odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przedmio-
tów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika ko-
nieczność udostępnienia danych w reje-

strze dla danego odbiorcy. 

Ministerstwo Zdrowia – pracownik z upraw-
nieniami 

T N Brak danych 

 

Uprawnienia dotyczące konieczności udostępnienia danych w rejestrze dla pracownika Ministerstwa Zdrowia 

wynikają z obowiązków statutowych tego pracownika. 

Gestor przekazał następujące informacje dotyczące szacunkowej liczebności odbiorców rejestru oraz 

szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin: 

 

Tabela 123: EZDP – liczebność odbiorców rejestru oraz liczba odwiedzin 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Liczebność ogó-

łem 
Przeciętna miesięczna 

liczba odwiedzin 

1. Ministerstwo Zdrowia – pracownik z uprawnieniami  1 Brak danych 

 

Uprawniony pracownik Ministerstwa Zdrowia korzysta z rejestru w dni robocze w ramach obowiązków 

służbowych. Nie są prowadzone statystyki dotyczące przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin dla tego 

odbiorcy. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 124: EZDP – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Papierowa baza 
danych 

Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie:  

Dostęp do bazy papierowej ma tylko upoważniony 
pracownik Ministerstwa Zdrowia 

Pliki przechowywane 
na dysku lokalnym 
(arkusz Excel) 

Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie: 

Dostęp do pliku ma tylko upoważniony pracownik 
Ministerstwa Zdrowia 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 125: EZDP – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wy-

korzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. 
Ministerstwo Zdrowia – pracownik z 
uprawnieniami 

IN - cele informacyjne; ID - cele identyfikacyjne; 
W - cele weryfikacyjne 

4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 
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W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie do komputera, w którym znajduje się plik z Ewidencją, za pomocą loginu i hasła. 

3.15.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla wytypowanego odbiorcy rejestru wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać w rejestrze, 

z określeniem czy operacje te wymagają uwierzytelnienia: 

 

Tabela 126: EZDP – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

 

Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 127: EZDP – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 
Czy proces 

wymaga uwie-
rzytelnienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 

kontrolowany 
przez system IT? 

Prowadzenie ewidencji T 
Dane przekazane z  „Poltransplantu” są ręcznie wpro-
wadzane do bazy Excel i zapisywane. 

N 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest 

dostęp: 
Uwagi 
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Ministerstwo 
Zdrowia – pra-
cownik z upraw-
nieniami 

T T T T N  T T N  

Wszystkie operacje 
wykonywane są w 
ramach prowadzenia 
ewidencji. 

Brak 
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W tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze: 

 

Tabela 128: EZDP – szczegóły grup procesów biznesowych w rejestrze 

Proces 
Dla 

obiektu 
Aktorzy 

Poziom złożoności proce-
su: 

Intuicyjność 
procesu: 

Zrozumiałość i jednoznacz-
ność danych przetwarza-

nych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Rejestracja przed-
miotu rejestru w 
rejestrze 

Dawca 
Prze-
szczepu 

Ministerstwo 
Zdrowia – pra-
cownik z 
uprawnieniami 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny (tj. stosunko-
wo szybko można przeprowadzić dany proces od początku 

do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w reje-
strze wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Dawca 
Prze-
szczepu 

Ministerstwo 
Zdrowia – pra-
cownik z 
uprawnieniami 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny (tj. stosunko-
wo szybko można przeprowadzić dany proces od początku 

do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat zarejestrowa-
nych przedmiotów 
rejestru 

Dawca 
Prze-
szczepu 

Ministerstwo 
Zdrowia – pra-
cownik z 
uprawnieniami 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

 (dany proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można prze-
prowadzić dany proces od początku do końca) i nie wymaga 

ulepszeń) 

Uzyskanie dostępu 
do rejestru 

Dawca 
Prze-
szczepu 

Ministerstwo 
Zdrowia – pra-
cownik z 
uprawnieniami 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny (tj. stosunko-
wo szybko można przeprowadzić dany proces od początku 

do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są konieczne) 
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3.15.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Honorowych Dawców Przeszczepu nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr zawiera tylko jeden główny obiekt: Dawca (narządów lub komórek). 

 

Tabela 129: EZDP – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGOBIORCY Dawca (narządów lub komórek) 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 130: EZDP – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Dawca (narządów lub komórek) 652 652 

 

W kolejnej tabeli zawarto informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla 

obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 131: EZDP – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot rejestru 
Podstawa prawna dla obowiąz-

kowości wpisu 
Warunki wpisu do rejestru 

(jeśli istnieją) 
Warunki wypisu z 

rejestru (jeśli istnieją) 

Dawca (narządów lub 
komórek) 

art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dn.  1 
lipca 2005 r. o pobieraniu, prze-
chowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów 

Wpis na podstawie przekazane-
go z Poltransplantu wniosku o 
nadanie odznaki i legitymacji 
"Zasłużony Dawca Przeszczepu”.  

Dane nie są usuwane z 
Ewidencji. 

 

Ewidencja nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. Dla rejestru nie są też zdefiniowane grupy 

uprawnień. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

3.15.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowi: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,  Dz.U. z 2005r.  Nr 169, poz. 1411 
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3.15.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Ewidencji Zasłużonych Dawców Przeszczepu występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 132: EZDP – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. 
Dawca (narządów 

lub komórek): 

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/pobytu, nr ewidencyjny 

PESEL, określenie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, które 

pobrano, data pobrania 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO): 

 

Tabela 133: EZDP – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 
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Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone jako zbiór 
danych osobowych 
zawierający dane 

wrażliwe 

1 
Dawca 
(narządów 
lub komórek): 

T T T N N N N N N N TAK TAK 

 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu centralnego. Gestor przekazał informację, że sposób zarządzania 

danymi osobowymi w rejestrze jest adekwatny do wymogów ewidencji. Nie udzielono natomiast odpowiedzi 

na pytanie: „Czy osoby, których dane są przetwarzane w rejestrze, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych?”. 

3.15.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

Przedmiotem rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne - dawcą może być obcokrajowiec. 

3.15.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Rejestr jest prowadzony w arkuszu Excel. Nie posiada dokumentacji technicznej i użytkowej. 
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3.15.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor ocenił model architektoniczny rejestru na poziomie 3, co oznacza, że „model architektoniczny rejestru 

jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru.” 

Model architektoniczny spełnia wymagania Ewidencji. Trudności pojawiają się dopiero, gdy należy uzupełnić 

informację. Wtedy w zależności od potrzeb model wymaga modyfikacji (np. poszerzanie rejestru o dodatkowe 

rubryki).  

Brak komplementarnych/podobnych rejestrów. 

3.15.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Plik, w którym znajduje się rejestr jest zapisany na serwerze. Dostęp do pliku mają tylko upoważnione osoby. 

W ten sposób chroniona jest integralność danych w rejestrze.  

Na pytanie: „Czy organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym 

zmieniającego się otoczenia?” Gestor odpowiedział, że do ochrony danych w pliku Excel stosowane są 

standardowe procedury Ministerstwa Zdrowia. Podejmowane są również działania zapewniające, że osoby 

zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym 

procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa informacji (pracownik Ministerstwa Zdrowia jest upoważniony do przetwarzania 

danych osobowych). Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w  przypadku zmiany zadań 

użytkowników systemu: blokowanie dostępu do konta użytkownika, wniosek o likwidację konta oraz wniosek 

o nadanie uprawnień dla nowego użytkownika.  

W zależności od potrzeb prowadzone są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Ponadto: 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 

dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji, 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – dostęp do Ewidencji ma tylko upoważniony pracownik po 

uprzednim uwierzytelnieniu (login i hasło). 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – zasady 

postępowania z informacjami określone są w obowiązujących procedurach; procedury te nie zakładają 

wykorzystywania urządzeń mobilnych na podstawie wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Generalnego. 

 Dla rejestru wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem: 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – login i hasło do komputera, w którym znajduje się rejestr 
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• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – likwidacja nieaktualnych kont 

i blokowanie dostępu do komputera dla nieupoważnionego pracownika 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem Gestor ocenił na poziomie 3 – co oznacza, że  

stosowane w systemie zabezpieczenia są na średnim poziomie i tylko częściowo gwarantują bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru. Są jednak wystarczające do ochrony pliku Excel. Wdrożone standardowe procedury 

w Ministerstwie Zdrowia gwarantują bezpieczeństwo danych znajdujących się w pliku.  

Gestor przekazał informację, że rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Jest to Generalna Polityka 

Bezpieczeństwa Informatycznego Ministerstwa Zdrowia z dn. 17 maja 2006. Zdaniem Gestora Polityka 

Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo i wyczerpująco oraz dostarcza użytkownikowi wszystkich 

niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach 

funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, wybrano ocenę 3, co oznacza, że  Polityka Bezpieczeństwa 

została zaimplementowana w procesach i instrukcjach w znacznym stopniu i jest w dużym stopniu 

rozpowszechniona bądź stosowana w działaniach przez pracowników, ale nie w całości. Nie wskazano jednak 

jakich elementów Polityka Bezpieczeństwa nie obejmuje lub które z opracowanych zagadnień w dokumencie 

nie są wykorzystywane. 

3.15.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr jest prowadzony w arkuszu Excel. Format danych w arkuszu to pliki xls. Istnieje też dokumentacja 

papierowa. Gestor twierdzi, że takie rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest 

adekwatne do specyfiki rejestru i ocenił je na poziomie 4 - co oznacza, że rozwiązanie jest adekwatne do 

specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy ani usprawnień. 

3.15.16. Koszty utrzymania rejestru 

Rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny. Rejestr prowadzony jest w arkuszu Excel. Istnieją tylko 

koszty personalne. 

3.15.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Rejestr jest zrealizowany jako wypełniany ręcznie przez pracownika Ministerstwa Zdrowia arkusz MS Excel. 

Dane są wprowadzane na podstawie Rejestru Żywych Dawców prowadzonego przez Poltransplant. 
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3.16 EWIDENCJA ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW 

KRWI 

3.16.1. Opis rejestru 

Ewidencję Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi prowadzi Gestor: Polski Czerwony Krzyż, mieszczący się pod 

adresem: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, tel.: (22) 326 12 00, (22) 326 12 86, fax.: (22) 628 41 68, e-

mail: info@pck.org.pl, strona WWW: http://www.pck.pl. 

W Ewidencji Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (zwanej dalej „ewidencją”) gromadzone i przechowywane 

są dane honorowych dawców krwi, którym przysługuje tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” na 

podstawie przepisów prawa polskiego: 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz 

szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", zwane 

dalej „rozporządzeniem”, 

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwana dalej „ustawą”. 

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 13.02.2014 r. od p. Renaty Kawki (Zarząd Główny Polskiego 

Czerwonego Krzyża), rejestry dotyczące nadań honorowym krwiodawcom tytułu honorowego „Zasłużony 

Honorowy Dawca Krwi” znajdujące się w biurach Polskiego Czerwonego Krzyża nie mogą być udostępnione dla 

celów badawczych realizowanych przez Wykonawcę. W związku z tym charakterystyka ewidencji zawarta 

w tym rozdziale opiera się na informacjach zebranych przez Wykonawcę z innych źródeł (stron internetowych, 

roczników statystycznych, informacji przekazanych od PCK drogą mailową). 

Zgodnie z ustawą każda osoba, która oddała bezpłatnie krew, jest rejestrowana w jednostce organizacyjnej 

publicznej służby krwi. Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi (zwanymi dalej „jednostkami”) są: 

• instytut naukowo-badawczy, którego zadania określa art. 25, 

• regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa,  

• Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,  

• Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Osoba oddająca po raz pierwszy bezpłatnie krew rejestrowana jest w wyżej wymienionych jednostkach jako 

„Honorowy Dawca Krwi” oraz otrzymuje od tych jednostek legitymację Honorowego Dawcy Krwi.  

Rejestracja dawcy krwi odbywa się w Rejestrze Dawców Krwi prowadzonym przez jednostkę organizacyjną 

publicznej służby krwi. Każda jednostka prowadzi w. w. rejestr we własnym zakresie. Z informacji uzyskanych na 

stronie internetowej http://asseco.com/pl/oferta/instytucje-publiczne/opieka-zdrowotna/ 17 z 21 

Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (będących jednostkami zobowiązanymi do 

prowadzenia Rejestru Dawców Krwi; pełna lista Regionalnych centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

dostępna jest pod adresem WWW: http://krwiodawcy.org/adresy-rckik) prowadzi rejestr prawdopodobnie 

z użyciem systemu informatycznego „Bank Krwi”, którego  wytwórcą jest firma Asseco Poland S.A. z siedzibą 

pod adresem: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, tel.: (17) 888 55 55, fax.: (17) 888 55 50, e-mail: info@asseco.pl, 

strona WWW: http://www.asseco.pl/. Celem tego systemu jest poprawa organizacji poboru, produkcji 

i przetaczania krwi wraz z jej pochodnymi mająca na celu dostarczenie choremu preparatów w sposób szybki 
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i starannie opracowany z uwzględnieniem wystarczającej ilości i odpowiedniego asortymentu, a jedną 

z podstawowych funkcji jest utworzenie "Regionalnej Kartoteki Krwiodawców".
2
  

Jednostkami, które korzystają z tego systemu w bieżącej działalności operacyjnej (według rekomendacji 

dostępnych na stronie internetowej firmy Asseco Poland S.A.) są: 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 

85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 8, tel.: (52) 322 18 71, adres WWW: http://www.rckik-

bydgoszcz.com.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 

80-210 Gdańsk, ul. Hoene-Wrońskiego 4, tel.: (58) 520 40 10, adres WWW: http://www.krew.gda.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 

62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 9, tel.: (62) 767 66 65, adres WWW: http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 

40-950 Katowice, ul. Raciborska 15, tel.: (32) 208 73 01, adres WWW: http://www.rckik-

katowice.com.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 

25-956 Kielce, ul. Jagiellońska 66, tel.: (41) 345 21 12, adres WWW: http://www.rckik-kielce.com.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

31-914 Kraków, ul. Sieroszewskiego 1, tel.: (12) 644 08 44, adres WWW: http://www.rckik.krakow.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 

20-087 Lublin, ul.1 Armii Wojska Polskiego 8, tel.: (81) 532 62 75, adres WWW: 

http://www.rckik.lublin.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Oddział terenowy w Zamościu 

22-400 Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10, tel.: (84) 677 33 33, (84) 677 32 00, (84) 677 32 05, adres 

WWW: http://www.rckik.lublin.pl/ 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 

91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25, tel.: (42) 616 03 03, adres WWW: http://www.krwiodawstwo.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

10-247 Olsztyn, ul. H. Sawickiej 27, tel.: (89) 562 01 56, adres WWW: http://www.rckikol.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

60-354 Poznań, ul. Marcelińska 44, tel.: (61) 867 40 31, adres WWW: http://www.rckik.poznan.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, tel.: (48) 362 11 27, adres WWW: http://www.rckik.radom.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – Oddział terenowy w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 15, tel.: (32) 42 24 133, (32) 42 22 774, adres WWW: http://www.rckik.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 

35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa 14, tel.: (17) 853 65 77, adres WWW: http://www.rckk.rzeszow.pl 

                                                                 
2
 http://asseco.com/pl/oferta/instytucje-publiczne/opieka-zdrowotna/ 
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• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 21, tel.: (59) 842 20 23, adres WWW: 

http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 

70-482 Szczecin, Al. Woj. Polskiego 80/82, tel.: (91) 422 24 21, adres WWW: 

http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 

03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75, tel.: (22) 617 44 99, adres WWW: http://www.rckik-

warszawa.com.pl 

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5, tel.: (71) 328 66 85, adres WWW: 

http://www.rckik.wroclaw.pl 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru dawców krwi definiuje zakres danych rejestrowanych w księdze rejestrowej Rejestru 

Dawców Krwi. Są to: 

 

Tabela 134: Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – zakres danych rejestrowanych w księdze 

rejestrowej Rejestru Dawców Krwi 

Lp. Grupa danych Atrybut Dodatkowe informacje 

1 Identyfikator dawcy Identyfikator jednostki - 

2 Identyfikator dawcy 
Numer kolejny w 
rejestrze 

- 

3 Identyfikator dawcy Data wpisu do rejestru - 

4 Identyfikator dawcy Informacja 

W polu tym uzupełnia się charakterystykę 
rejestrowanej osoby: 

- Kandydat na dawcę 

- Kandydat na dawcę, u którego przeprowadzono 
zabieg uodpornienia w celu uzyskania osocza lub 
surowic diagnostycznych 

- Dawca: pierwszorazowy, wielokrotny, 
autologicznym, szczepionym, u którego 
przeprowadzono zabieg uodpornienia w celu 
uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych 

- Czy podlega skreśleniu stałemu 

5 Imię i nazwisko Nazwisko - 

6 Imię i nazwisko Imię - 

7 Numer PESEL PESEL - 

8 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres zamieszkania – kod 
pocztowy 

- 
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Lp. Grupa danych Atrybut Dodatkowe informacje 

9 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres zamieszkania – 
miejscowość 

- 

10 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres zamieszkania – 
ulica 

- 

11 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres zamieszkania – kod 
gminy 

- 

12 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres do korespondencji 
– kod pocztowy 

- 

 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres do korespondencji 
- miejscowość 

- 

13 
Adres zamieszkania i adres do 
korespondencji 

Adres do korespondencji 
– ulica 

- 

14 Grupa krwi Grupa krwi - 

15 
Numer karty identyfikacyjnej 
lub legitymacji dawcy krwi 

Identyfikator dawcy - id 
RCKiK 

- 

16 
Numer karty identyfikacyjnej 
lub legitymacji dawcy krwi 

Identyfikator dawcy - 
Numer dawcy 

- 

17 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Data ostatniego pobrania - 

18 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Numer ostatniego 
pobrania 

- 

19 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Rodzaj pobrania - 

20 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Rodzaj skreślenia - 

21 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Data skreślenia - 

22 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Data zakończenia 
skreślenia czasowego 

- 

23 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Kod skreślenia stałego - 

24 
Data i przyczyna skreślenia z 
rejestru dawców krwi, jeżeli 
takie zdarzenie zaistniało 

Kod skreślenia czasowego - 

 

Statystyki dotyczące liczebności zarejestrowanych dawców krwi na rok 2013/2014 nie są publicznie dostępne. 

Znane są natomiast opublikowane na stronie http://krwiodawcy.org/statystyki-krwiodawstwa-w-2012 
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statystyki krwiodawstwa w 2012 roku przedstawiają szacunkowe dane pochodzące z Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: 

 

Tabela 135: Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – statystyki  zarejestrowanych dawców krwi 

w 2012 r.  

Cecha Liczebność 

Liczba dawców krwi ogółem 609 033 

Liczba dawców honorowych 608 599 

Liczba dawców płatnych 434 

 

Osobom, które dodatkowo osiągną próg ustalonej w ustawie objętości oddanej krwi lub odpowiadającej jej 

objętości innych składników krwi, przysługuje tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz odznaka 

honorowa, nadawane przez Polski Czerwony Krzyż. Ponadto, po osiągnięciu kolejnego, określonego ustawą 

progu objętości oddawanej krwi, Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi mogą być nadawane ordery 

i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 

Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych 

zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", wydawane w porozumieniu 

z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża. Osoby, którym przysługuje tytuł „Zasłużonego 

Honorowego Dawcy Krwi” mają możliwość wystąpić o nadanie odznaki związanej z tym tytułem w oddziale 

okręgowym lub rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, który zgodnie z w. w. rozporządzeniem zobowiązany 

jest prowadzić Ewidencję nadanych odznak honorowych "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi w dniu 20 stycznia 2014 r. od p. Katarzyny Stępińskiej (Kierownik Działu 

Programowego Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża),  ewidencja jest prowadzona w formie 

papierowej (kartoteka w postaci kart umieszczonych w przystosowanych do tego szafach). 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia odznakę honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadaje się na 

pisemny wniosek jednostek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszeń i klubów zrzeszających 

honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. Do wniosku załącza się 

dokument wydany przez jednostkę publicznej służby krwi, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub 

odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. Akty prawne nie określają zakresu informacyjnego 

wniosku o nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Poszczególne centra krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa udostępniają na swojej stronie internetowej wzory takiego wniosku. Poniżej przedstawiono 

zakres informacyjny takiego wniosku, udostępnionego na stronach Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża. 
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Tabela 136: Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – zakres informacyjny wniosku o nadanie 

odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

Lp. Grupa danych Atrybut Dodatkowe informacje 

1 
Oznaczenie rodzaju 

wnioskowanej odznaki 
Płeć 

W zależności od stopnia odznaki, o którą się wnioskuje, 

należy oznaczyć, czy wniosek dotyczy: 

- Kobiety: 5 000 ml, 10 000 ml, 15000 ml oddanej krwi, 

- Mężczyźni: 6 000 ml, 12 000 ml, 18 000 ml oddanej krwi. 

2 
Oznaczenie rodzaju 

wnioskowanej odznaki 
Objętość oddanej krwi 

W zależności od stopnia odznaki, o którą się wnioskuje, 

należy oznaczyć, czy wniosek dotyczy: 

- Kobiety: 5 000 ml, 10 000 ml, 15 000 ml oddanej krwi, 

- Mężczyźni: 6 000 ml, 12 000 ml, 18 000 ml oddanej krwi. 

3 Dane dawcy krwi Nazwisko  

4 Dane dawcy krwi Imię  

5 Dane dawcy krwi Data urodzenia  

6 Dane dawcy krwi Miejsce urodzenia  

7 Dane dawcy krwi Adres zamieszkania  

8 
Przynależność do Klubu 

HDK PCK przy 
Nazwa jednostki  

9 Historia dawcy krwi 
Poprzedni stopień 

otrzymanej odznaki 
 

10 Historia dawcy krwi Data nadania legitymacji  

11 Historia dawcy krwi Numer legitymacji  

12 
Potwierdzenie 

uprawnień 
Ilość oddanej krwi 

Potwierdzenie wypełniane przez jednostkę  organizacyjną 

publicznej służby krwi 

 

Nie są znane statystyki odnośnie zarejestrowanych Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. 

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym 

dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej 

działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie wzoru oraz szczegółowych 

zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" odznakę nadaje 

minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

• Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża lub 

• dyrektora Instytutu lub 

• organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. 

Opracowany przez PCK wniosek o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" 

zawiera dane opisane w tabeli poniżej. 
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Tabela 137: Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – zakres informacyjny wniosku o nadanie 

odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

Lp. Grupa danych Atrybut 

1 Dane dawcy krwi Nazwisko 

2 Dane dawcy krwi Imię (imiona) 

3 Dane dawcy krwi Nr PESEL 

4 Dane dawcy krwi Nr i seria dowodu tożsamości 

5 Dane dawcy krwi Data urodzenia 

6 Dane dawcy krwi Miejscowość urodzenia 

7 Dane dawcy krwi Obywatelstwo 

8 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Województwo 

9 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Kod pocztowy 

10 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Miejscowość 

11 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Ulica 

12 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Nr domu 

13 Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Nr mieszkania 

14 Informacja o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników Data 

15 Informacja o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników Pieczęć Publicznej Służby Krwi 

16 Informacja o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników Objętość 

17 Opis zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej 

działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa uzasadniających 

nadanie odznaki 

Opis zasług  

18 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Ilość zor. prelekcji, akcji poboru krwi w 

zakresie krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa  

19 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Ilość pozyskanych nowych dawców 

krwi  

20 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Posiadane odznaczenia (nazwa i rok 

przyznania) 

21 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Odpowiedzi na apele o oddawanie 

krwi, ratowanie ludzkiego życia  

22 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Czynne uczestnictwo w akcjach 

oddawania krwi 

23 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Przynależność do organizacji 

24 Uzasadnienie wniosku (konkretny opis zasług) Inne 
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Lp. Grupa danych Atrybut 

25 Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek Nazwa jednostki organizacyjnej  / 

pieczątka 

26 Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek Miejscowość 

27 Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek Data 

28 Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek Podpis 

29 Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża Data 

30 Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża Przewodniczący KR HDK PCK                   

31 Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża Pieczęć ZG PCK                            

32 Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża Prezes ZG PCK 

33 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Przewodniczący      

34 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Sekretarz              

35 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Członek (1) 

36 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Członek (2) 

37 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Członek (3) 

38 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Członek (4) 

39 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Data 

40 Decyzja Komisji ds. odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 

Zdrowia Narodu” 

Pieczęć NCK 

41 Akceptacja Przewodniczącego Komisji ds. ,,Honorowy Dawca Krwi – 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

Data 

42 Akceptacja Przewodniczącego Komisji ds. ,,Honorowy Dawca Krwi – 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

Podpis 

43 Brak akceptacji Przewodniczącego Komisji ds. ,,Honorowy Dawca Krwi – 

Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” 

Data 

44 Brak akceptacji Przewodniczącego Komisji ds. ,,Honorowy Dawca Krwi – 

Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” 

Podpis 

45 Akceptacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii   Data 

46 Akceptacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii   Podpis 

47 Brak akceptacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Data 
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Lp. Grupa danych Atrybut 

48 Brak akceptacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Podpis 

49 Decyzja Ministra Zdrowia   Data 

50 Decyzja Ministra Zdrowia   Podpis 

51 Data i numer nadania odznaki Numer 

52 Data i numer nadania odznaki Data 

53 Dane ewidencyjne Nr ewidencyjny 

 

Po zakończeniu procesu obsługi powyższego wniosku dokument staje się dokumentem zastrzeżonym. 

Zgodnie z art. 13 ustawy publiczna służba krwi zobowiązana jest zapewnić anonimowość dawcom krwi. 

Informacje na temat dawców krwi (dane osobowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację dawcy krwi) nie są 

publikowane (zarówno w przypadku danych zawartych w Rejestrach Dawców Krwi oraz w Ewidencji 

Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, jak i na oznaczeniach opakowań zawierających pobraną krew lub jej 

składniki). W związku z powyższym dostęp do w. w. rejestrów medycznych mają jedynie upoważnieni 

pracownicy jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, to znaczy w przypadku: 

• Rejestru Dawców Krwi – upoważnieni pracownicy instytutu naukowo-badawczego, regionalnych 

centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW. 

• Ewidencji Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – upoważnieni pracownicy Polskiego Czerwonego 

Krzyża. 

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługują specjalne uprawnienia i przywileje. Zgodnie 

z art. 43 i 47c tejże ustawy: 

1) Zasłużony honorowy dawca krwi uprawniony jest do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe 

i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony honorowy dawca 

krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia). 

2) Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich definiuje (art. 3 ust. 1), iż 

recepta, która dotyczy leków przepisywanych dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi powinna być 

opatrzona przez osobę uprawnioną do wystawiania recept objętych refundacją kodem uprawnień 

dodatkowych pacjenta (kod „ZK” określa pacjenta posiadającego uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy 

Krwi), natomiast osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru 

i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Narodowy Fundusz Zdrowia, po otrzymaniu informacji 

o zrealizowanych tego rodzaju receptach ma możliwość ich rozliczenia. 
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3.17 EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA POBIERANIE 

I PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW 

3.17.1. Opis rejestru 

Jako Gestora Ewidencji Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Narządów wskazano 

Ministerstwo Zdrowia, mieszczące się pod adresem: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-

mail: kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: http://www2.mz.gov.pl. 

Analiza wykazała, iż Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi Ewidencji zezwoleń na pobieranie i przeszczepianie 

komórek tkanek i narządów. 

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia, Panią Agnieszką Sierzputowską 

(specjalista w Wydziale Transplantologii Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia), która 

w wiadomości email z dnia 3 lutego 2014 r. przekazała, iż Departament nie prowadzi ewidencji zezwoleń na 

pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów. 

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż postępowanie dotyczące komórek, tkanek 

i narządów polegające na pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców mogą wykonywać 

podmioty posiadające pozwolenie (art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005.169.1411 z późn. zm.).  Pozwolenia, o którym mowa 

powyżej, na okres pięciu lat, udziela minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, po zaopiniowaniu przez Krajową Radę 

Transplantacyjną. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje oceny, czy podmiot ubiegający się 

o pozwolenie spełnia warunki wymagane do jego uzyskania. Ocena niniejsza jest dokonywana na podstawie 

raportu pokontrolnego, sporządzonego po przeprowadzeniu kontroli podmiotu ubiegającego się o pozwolenie 

(art. 27 ust. 2-3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na pobieranie komórek, tkanek i narządów od żywych dawców zawiera: 

• przewidywany zakres procedur transplantacyjnych, 

• informację o liczbie pracowników podmiotu składającego wniosek i ich kwalifikacjach, 

• opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego o spełnianiu wymagań fachowych 

i sanitarnych, uwzględniając zakres wykonywanych czynności mając na uwadze bezpieczeństwo 

zdrowotne dawców i biorców, 

• wykaz pomieszczeń i urządzeń, 

• strukturę organizacyjną podmiotu składającego wniosek, 

• zakresy czynności pracowników podmiotu składającego wniosek, 

• przewidywany zakres działalności podmiotu składającego wniosek, 

• wykaz podmiotów, którym podmiot składający wniosek będzie zlecał dokonywanie czynności, 

wpływających na jakość i bezpieczeństwo komórek (vide art. 31 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów) oraz szczegółowe określenie zlecanych czynności wraz 

z kopiami umów zawartych z tymi podmiotami, 

• imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, za przestrzeganie przez podmiot składający wniosek przepisów 

ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także zasad 
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określonych w systemie zapewnienia jakości, który określa w szczególności sposób monitorowania 

stanu tkanek i komórek w drodze między dawcą a biorcą oraz wszelkich wyrobów medycznych 

i materiałów mających bezpośrednio kontakt z tymi tkankami i komórkami. 

Minister właściwy do spraw zdrowia cofa pozwolenie, jeżeli: 

• podmiot przestał spełniać warunki wymagane do uzyskania pozwolenia. 

• podmiot uniemożliwia przeprowadzenie kontroli niezbędnej do stwierdzenia, czy spełnia wymagania 

do realizacji zadań określonych ustawą lub 

• podmioty, którym podmiot posiadający pozwolenie będzie zlecał dokonywanie czynności 

wpływających na jakość i bezpieczeństwo komórek nie spełniają wymagań określonych 

w rozporządzeniu (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1598 z późn. zm.) w zakresie czynności określonych 

w łączącej ich umowie. 

• osoby zatrudnione w podmiotach, które dokonują czynności wpływających na jakość i bezpieczeństwo 

komórek nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 

2007 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek (Dz. U. 

2007 nr 81 poz. 553 z późn. zm.). 

Udzielenie pozwolenia, odmowa udzielenia pozwolenia oraz cofnięcie pozwolenia, na pobieranie komórek, 

tkanek i narządów od żywych dawców następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o cofnięciu 

pozwolenia podlega natychmiastowemu wykonaniu a w jej treści określa się sposób przekazania 

przechowywanych tkanek i komórek do innego podmiotu posiadającego pozwolenie. 
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3.18 REJESTR DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

3.18.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych jest:  

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

zwana dalej „KIDL”, mieszcząca się pod adresem: 03-428 Warszawa, ul. Konopacka 4, tel.: (22) 741 21 55 w 112, 

fax.: (22) 741 21 56, e-mail: biuro@kidl.pl , adres WWW: http://www.kidl.org.pl/. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 138: RDL – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Mariusz Lis 

Stanowisko Dyrektor Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

Telefon (22) 741 21 55 wew. 120; 669 978 918 

E-mail m.lis@kidl.org.pl  

3.18.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych dostępny jest pod adresem: http://kidl.org.pl/index.php?page=lista-

diagnostow. 

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą. Rejestr (lista) diagnostów laboratoryjnych jest 

definiowany w art. 8 ww. ustawy. 

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej przez KIDL i są w nim gromadzone dane diagnostów 

laboratoryjnych którzy złożyli odpowiedni wniosek i spełniają warunki określone w art. 7 Ustawy.  

Wykonawcą  systemu obsługującego rejestr jest firma Lizard Spółka z o.o. - Spółka Komandytowa mieszcząca 

się pod adresem: 00-784 Warszawa,  ul. Dworkowa 3, tel. (22) 472 40 10. Firma ta jest również właścicielem 

praw autorskich do oprogramowania systemu. 

3.18.3. Data powstania rejestru 

Data powstania rejestru określona przez Gestora to czerwiec 2006 rok. 

3.18.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. 
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3.18.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych systemu firmy Lizard (MS SQL 

Server), dodatkowo Gestor przechowuje pełną dokumentację papierową stanowiącą podstawę dokonania 

wpisu w rejestrze elektronicznym. 

Format danych w rejestrze określono jako tabele elektronicznej bazy danych. 

3.18.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Anonimowy odbiorca (np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana 

telefonicznie), 

• Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych), 

• Diagnosta Laboratoryjny. 

Pracownicy KIDL oraz Diagności Laboratoryjni korzystają z rejestru w celu realizacji zadań ustawowych 

i zawodowych na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 

1083 z późn. zm.) 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej, z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 139: RDL – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przedmio-
tów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika ko-
nieczność udostępnienia danych w reje-

strze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca  T N 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 
100 poz. 1083 z późn. zm.) 

Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów 
Laboratoryjnych), 

T N 

Diagnosta Laboratoryjny T T 

 

Liczebność odbiorców rejestru wynosi odpowiednio: 

• dla Anonimowego odbiorcy – brak danych, 

• dla pracowników KIDL – 8 osób, 

• dla Diagnostów Laboratoryjnych – ok. 14 000. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 140: RDL– metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW http://kidl.org.pl/index.php
?page=lista-diagnostow. 

Ograniczenia w 
dostępie:  

Bez ograniczeń do opublikowanych danych 
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Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Papierowa baza 
danych 

 Ograniczenia w 
dostępie: 

Dostęp dla upoważnionych pracowników KIDL 

Lokalna 
elektroniczna baza 
danych 

 Rodzaj:  Baza programu firmy LIZARD (MS SQL) 

Ograniczenia w 
dostępie: 

Dostęp zabezpieczony loginem i hasłem 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 141: RDL– czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne Brak danych  

2. Diagnosta Laboratoryjny IN - cele informacyjne Brak danych  

3. Upoważniony pracownik KIDL IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące 4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

Ocena dokonana z punktu widzenia Pracowników KIDL 

 

W rejestrze stosuje się uwierzytelnienie danych dotyczących użytkowników z wykorzystaniem  mechanizmu 

logowania za pomocą loginu i hasła. 

3.18.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorców Rejestru wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 
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Tabela 142: RDL – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których reali-
zowany jest dostęp: 

Uwagi 

C
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Anonimowy 

odbiorca 
T N N 

 
N 

 
N 

 
N 

 

Sprawdzenie uprawnień 
diagnosty laboratoryjnego 
na stronie KIDL 

- 

Diagnosta 

Laboratoryjny 
T N N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
Zapoznanie się z danymi 
w rejestrze na stronie KIDL 

- 

Upoważniony 

pracownik KIDL 
T T T T T T T T T T 

Wykonywanie ustawo-
wych działań bieżąca 
obsługa rejestru 

- 

 

W rejestrze obsługiwane są następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze wraz z ich oceną: 
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Tabela 143: Ewidencja Medycznych Laboratoriów …– informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i 
jednoznaczność danych 

przetwarzanych w 
procesie: 

Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu do 
rejestru 

Diagnosta 
laboratoryjny 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga 

ulepszeń) 

Rejestracja przedmiotu 
rejestru w rejestrze 

Diagnosta 
laboratoryjny 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga 

ulepszeń) 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu 

Diagnosta 
laboratoryjny 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga 

ulepszeń) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat zarejestrowanych 
przedmiotów 

Diagnosta 
laboratoryjny 

Uprawniony 
pracownik 
KIDL 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga 

ulepszeń) 

Komentarz: Planowane jest uruchomienie funkcjonalności Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru 
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Podczas wywiadu Gestor przekazał informację że podczas obsługi rejestru użytkownicy nie napotykają na 

incydenty dotyczące działania systemu. 

3.18.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr przechowuje dane dotyczące jednego rodzaju obiektów -  Diagnosta laboratoryjny 

 

Tabela 144: RDL– wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

Pracownicy medyczni Diagnosta Laboratoryjny 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 145: RDL– liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru Liczba obiektów w rejestrze (systemie) Całkowita liczba obiektów rzeczywistych  

Diagnosta Laboratoryjny 14 000 14 000 

 

Gestor wskazał jedną szacunkową wartość statystyczną dotyczącą głównego przedmiotu rejestru dynamika 

przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku wynosząca 5%. 

Na dzień przeprowadzenia wywiadu Gestor nie posiadał danych w zakresie pozostałych wartości statystycznych 

omawianych w ankiecie, tj.: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca  

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca. 

Komentarz: 

Możliwe do opublikowania dane diagnostów laboratoryjnych znajdujących się w rejestrze publikowane są 

na stronie internetowej KIDL. KIDL nie prowadzi statystyk dot. odwiedzin tej strony. Dane w rejestrze 

aktualizowane są codziennie natomiast dodawanie lub usuwanie podmiotów rejestru odbywa się średnio 

raz w miesiącu (po posiedzeniach Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych). 

Dane dotyczące wskazanego powyżej przedmiotu wpisywane są obligatoryjnie do rejestru na podstawie 

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.). Wpisów 

do rejestru dokonują upoważnieni pracownicy KIDL. Wcześniej Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych  na 

wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze uchwały decyzję o wpisie do rejestru - Art. 8 ww. ustawy. Wpis 

na listę diagnostów laboratoryjnych poprzedza złożenie przez wnioskodawcę ślubowania (Art. 10b).  Diagnosta 

laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu i zostaje skreślony z listy diagnostów laboratoryjnych na mocy 

uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku:  

• ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, 
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• pozbawienia praw publicznych, 

• orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu, 

• utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów laboratoryjnych prawa wykonywania zawodu 

lekarza, 

• śmierci diagnosty. 

Wykreślenie z listy diagnostów może również nastąpić na wniosek własny zainteresowanego diagnosty 

laboratoryjnego. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowano oddzielne grupy uprawnień  dla upoważnionych pracowników KIDL uprawnionych 

przez Naczelną Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Poniżej przedstawiono nazwy grup uprawnień 

występujących w rejestrze pozwalających na dostęp do danych przetwarzanych w rejestrze: 

• Przegłąd danych osobowych read, 

• Przeglad danych osobowych write, 

• Ksiegowosc read, 

• Ksiegowosc write, 

• Laboratoria read, 

• Laboratoria write, 

• Dzial diagnostow read, 

• Dzial diagnostow write, 

• Raporty, 

• Rejestr ukaranych, 

• Administrator programu, 

• Dostąp do wprowadzania plikow elixir. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor RDL poinformował, że w obszarze rejestracji przepływu danych  System rejestruje uwierzytelnione 

wejścia. Funkcjonalność rejestrowania pozostałych operacji przepływu danych jest na etapie planowania. 

3.18.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.) 

3.18.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych  występuje następujący zakres danych osobowych: 
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Tabela 146: RDL – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Diagnosta 
laboratoryjny 

PESEL, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Numer prawa wykonywanego zawodu, 

Numer wpisu na listę diagnostów, Obywatelstwo. 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 147: RDL – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 

W
p

ro
w

ad
za

n
ie

 

P
rz

e
ch

o
w

yw
an

ie
 

M
o

d
yf

ik
o

w
an

ie
 

P
rz

e
ka

zy
w

an
ie

 

P
u

b
lik

a
cj

a
 

U
d

o
st

ę
p

n
ia

n
ie

 

A
n

o
n

im
iz

o
w

an
ie

 

A
gr

e
go

w
an

ie
 

U
su

w
an

ie
 

B
ra

k 
d

an
yc

h
 

Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone jako 
zbiór danych 
osobowych 

zawierający dane 
wrażliwe 

1 Diagnosta 
laboratoryjny 

T T T T T N N  T  NIE NIE 

 

Dane osobowe gromadzone w rejestrze są zarządzane z poziomu centralnego.  

Gestor nie udzielił informacji czy  dane osobowe są zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb 

danego rejestru. 

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda wyrażana jest 

poprzez wypełnienie wniosku o wpisanie danych do rejestru, który opatrzony jest stosowną klauzulą w tym 

zakresie. 

Dane przetwarzane przez rejestr są potwierdzane przez podmiot, którego dotyczą - po dokonaniu wpisu do 

rejestru KIDL przesyła informację o wpisie zainteresowanemu diagnoście. Zmiana niektórych danych (np. 

nazwisko), musi zostać uwierzytelniona. 

KIDL prowadzi obecnie (luty 2014) prace dotyczące opracowania dokumentacji wymaganej ochroną danych 

osobowych. 

3.18.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

Osoby posiadające obywatelstwo innych krajów, wpisane na listę diagnostów Rzeczypospolitej Polskiej. Dane 

tych osób, tak jak w przypadku każdego innego diagnosty, rejestrowane są w celu spełnienia ustawowego 

obowiązku wymaganego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
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3.18.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada kompletu dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). Rejestr nie podlega okresowym audytom lub kontrolom. 

Dokumentacja techniczna 

Dla systemu obsługującego rejestr opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja ta jest w dyspozycji 

wykonawcy systemu – firmy Lizard sp. z o.o. Gestor nie posiada informacji pozwalających określić jej stan 

(kompletność, poprawność itp.) 

System nie posiada dokumentacji użytkowej. Użytkownicy systemu zostali przeszkoleniu przez podmiot 

utrzymujący system w zakresie jego użytkowania. 

3.18.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru i jako taki jest adekwatny do potrzeb prowadzonego rejestru. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. 

3.18.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W obszarze zapewnienia ochrony integralność danych w rejestrze wykorzystywane są mechanizmy bazy MS 

SQL. Gestor poinformował, że do danych w rejestrze mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy po uprzednim 

zalogowaniu do systemu. 

System nie rejestruje lokalizacji i statusu osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Gestor 

poinformował także, że system nie rejestruje przepływu danych, zatem nie funkcjonuje w nim korelacja 

zdarzeń. 

Ze względu na ustawowo usankcjonowaną odpowiedzialność za prowadzenie rejestru rejestr daje możliwość 

łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. 

Gestor wskazał również, że został opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak 

autentyczność, rozłączalność, niezaprzeczalność i niezawodność.  

W KIDL funkcjonuje wewnętrzna Polityka Kancelaryjna zawierająca opis obiegu dokumentacji, archiwizacji, 

zasady poufności i przekazywania informacji. Planowana jest również integracja funkcjonujących zasad 

w organizacji w jedną obowiązującą procedurę. 

Dane dotyczące obiektów są wprowadzane do rejestru ręcznie przez uwierzytelnionego pracownika KIDL. 

Rejestr nie podlegał ocenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami 

normy ISO 27001, izba nie podlegała również certyfikacji na zgodność stosowanych rozwiązań z normą ISO 

27001. Regulacje wewnętrzne dostosowywane są natomiast do obowiązującego prawa w przypadku zaistnienia 

zmian dotyczących KIDL.  
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Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana 

(utrzymywana aktualna), i obejmuje ona rodzaj i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania służącego do 

przetwarzania informacji. Dokonywana jest corocznie ramach przeprowadzanego "spisu z natury". 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Gestor podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.  

Są to Szkolenie z obsługi systemu oraz funkcjonujące zasady poufności dot. przekazywania danych z rejestru 

(potwierdzane pisemnie przez pracowników izby). 

Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników 

systemu. 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zapewnia także szkolenia osób zaangażowanych w proces 

przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Organizowane są spotkania, podczas których poruszane są zagadnienia bezpieczeństwa przetwarzania 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania zasad poufności informacji. Nie są to 

jednak szkolenia specjalistycznie.  

W organizacji zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami – poprzez: 

• monitorowanie dostępu do informacji 

• zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 

operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Stosowana jest ochrona fizyczna obiektu w którym znajdują się urządzenia przetwarzania danych rejestru 

(zamki magnetyczne, monitoring i całodobowy dozór). 

Dostęp do systemu realizowany jest lokalnie, brak jest zdalnego dostępu. Dostęp do bazy wymaga instalacji 

klienta który wymaga logowania przy użyciu loginu i hasła. 

W ramach mechanizmów bezpieczeństwa zapewniono również zabezpieczenia informacji w sposób 

uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (wspomniana 

potrzeba instalacji Klienta). 

Gestor nie ma podpisanych umów serwisowych ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr 

Równolegle w organizacji izby: 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych (ochrona fizyczna, 

ograniczony dostęp do urządzeń, monitoring, dostęp do systemu realizowany jest lokalnie, brak 

zdalnego dostępu), 
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• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – uwierzytelnienie, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login, hasło, 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. Gestor określił stosowane zabezpieczenia jako adekwatne do potrzeb 

obsługiwanego systemu. 

Organizacja Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nie posiada Polityki Bezpieczeństwa. 

3.18.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (MS SQL Server), dodatkowo Gestor 

przechowuje pełną dokumentację papierową stanowiącą podstawę dokonania wpisu w rejestrze 

elektronicznym. Jako format danych w rejestrze wskazano tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie 

Gestora, rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest że rozwiązanie jest adekwatne do 

specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy ani usprawnień (Ocena 4). 

Rejestr nie komunikuje się z systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia, i nie posiada 

wypracowanego standardu komunikacyjnego z tymi systemami. Nie są obecnie opracowywane standardy w 

powyższym obszarze. 

Rejestr nie współpracuje  z platformą ePUAP (nie posiada wdrożonych mechanizmów współpracy z ePUAP) 

natomiast odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, 

ale współpraca taka jest planowana. 

Rejestr nie wykorzystuje norm i standardów i nie korzysta z wymienionych w ankiecie klasyfikacji i norm. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał że poziom 

interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 2) natomiast rozwiązania stosowane w systemie są 

adekwatne do potrzeb użytkowników i przeznaczenia systemu.  

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 191 / 540 

Tabela 148: RDL – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
 Brak 

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
 Brak 

Atrakcyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
 Brak 

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
 Brak 

Konfigurowalność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
 Brak 

3.18.16. Koszty utrzymania rejestru 

Poniżej wymieniono wskazane przez przedstawicieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych koszty 

utrzymania rejestru.  Są to: 

• koszty serwisu – 42.000 zł, 

• koszty oprogramowania 48.900 zł - Nowe oprogramowanie - kwota jednorazowa, 

• kwota jednorazowej instalacji (hardware) wraz ze szkoleniami – 31.000 zł. 

Są to koszty utrzymania systemu obsługującego rejestr wspólne dla Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych oraz 

Ewidencji Laboratoriów Diagnostycznych. 

3.18.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Istotną cechą wyróżniającą  rejestr jest fakt, że wraz z Ewidencją Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 

i Mikrobiologicznych jest on obsługiwany przez jeden system informatyczny.  
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3.19 REJESTR FARMACEUTÓW 

3.19.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Farmaceutów prowadzony jest przez następujących Gestorów: 

• Naczelna Izba Aptekarska 

00-238 Warszawa, ul. Długa 16, tel.: (22) 635 92 85, (22) 635 06 70, e-mail: nia@nia.org.pl, strona 

WWW: http://nia.org.pl 

• Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska 

43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 maja 27/4a, tel.: (33) 812 28 85, (33) 810 16 20, e-mail: 

izbabesk@bb.onet.pl, strona WWW: http://www.bielsko.boia.pl 

• Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska 

15-435 Białystok, ul. Zamenhofa 27, tel.: (85) 732 52 75, (85) 740 60 72, fax.: (85) 732 52 75, (85) 740 

60 72, e-mail: biuro@oiab.com.pl, strona WWW: http://www.oiab.com.pl 

• Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska 

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 28 m. 7, tel.: (34) 365 16 78, (34) 321 40 99, e-mail: 

oia.czestochowa@wp.pl, strona WWW: http://www.czestochowa.oia.pl 

• Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska 

50-333 Wrocław, ul. Matejki 6, tel.: (71) 321 18 77, e-mail: biuro@dia.com.pl, strona WWW: 

http://www.dia.com.pl 

• Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska 

80-251 Gdańsk, ul. Batorego 18, tel.: (58) 341 16 74, (58) 341 62 98, e-mail: biuro@goia.org.pl, strona 

WWW: http://www.goia.org.pl 

• Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska 

62-800 Kalisz, ul. Korczak 8a/2, tel.: (62) 757 23 27, e-mail: kalisz@oia.org.pl, strona WWW: 

http://koia.org.pl 

• Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska 

25-525 Kielce, ul. Stefana Okrzei 26/1, tel.: (41) 343 70 10, (41) 366 17 73, fax.: (41) 366 17 73, e-mail: 

biuro@koia.kielce.pl, strona WWW: http://www.koia.kielce.pl 

• Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska 

20-094 Lublin, ul. Lubartowska 60, tel.: (81) 532 72 97, e-mail: biuro@loia.pl, strona WWW: 

http://www.loia.pl 

• Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska 

65-764 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 37, tel.: (68) 327 09 74, e-mail: loia_zg@interia.pl, strona 

WWW: http://www.loia.zgora.pl 

• Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68, tel.: (12) 264 25 53, (12) 264 25 54, e-mail: 

biuro@oia.krakow.pl, strona WWW: http://www.oia.krakow.pl 

• Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi 
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91-472 Łódź, ul. Julianowska 12, tel.: (42) 657 35 30, (42) 657 30 38, e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl, 

strona WWW: http://www.oia.lodz.pl 

• Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie 

00-238 Warszawa, ul. Długa 16, tel.: (22) 635 45 54, e-mail: warszawa@oia.pl, strona WWW: 

http://www.warszawa.oia.org.pl 

• Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska 

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 79/9, tel.: (89) 534 06 81, e-mail: oiaols@ol.onet.pl, strona WWW: 

http://www.olsztyn.oia.org.pl 

• Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 

45-026 Opole, ul. Krakowska 51, tel.: (77) 453 94 14, e-mail: ooia@poczta.onet.pl, strona WWW: 

http://www.ooia.pl 

• Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska 

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 23/5, tel.: (17) 853 82 12, e-mail: biuro@poia.pl, strona WWW: 

http://www.poia.pl 

• Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska 

85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 15a/4, tel.: (52) 349 34 73, e-mail: sekretariat@bydgoszcz.oia.org.pl, 

strona WWW: http://www.bydgoszcz.oia.org.pl 

• Śląska Okręgowa Izba Aptekarska 

40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15, tel.: (32) 608 97 60, e-mail: katowice@oia.pl, strona WWW: 

http://www.katowice.oia.pl 

• Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 

75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, tel.: (94) 341 43 04, (94) 342 50 26, e-mail: biuro@oia.koszalin.pl, 

strona WWW: http://www.oia.koszalin.pl 

• Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 

60-273 Poznań, ul. Palacza 87, tel.: (61) 861 96 93, e-mail: biuro@woia.pl, strona WWW: 

http://www.woia.pl 

• Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 

70-350 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 4, tel.: (91) 484 31 45, e-mail: biuro@zoia.szczecin.pl, strona 

WWW: http://www.zoia.szczecin.pl 

3.19.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Farmaceutów jest prowadzony lokalnie przez Okręgowe Izby Aptekarskie. W rejestrze gromadzone są 

dane dotyczące farmaceutów wraz z informacją o specjalizacjach oraz o prawie wykonywania zawodu. 

Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie informować okręgową izbę aptekarską o konieczności wprowadzenia 

danych do rejestru i każdej zmianie danych objętych rejestrem. Rejestr farmaceutów funkcjonuje w oparciu 

o podstawę prawną, tj. ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik 

Ustaw Nr 136 z 2008 roku poz.856 z późn. zm.).  

W większości okręgowych izb aptekarskich rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem Programu FARR firmy 

Datum s.c. Wyjątek stanowią Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska. 

W przypadku tych izb rejestr jest obsługiwany przez system KAMSOFT firmy KAMSOFT SA. 
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Poniżej znajdują się dane teleadresowe podmiotów, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania 

aktualnej wiedzy na temat systemu obsługującego rejestr: 

• Datum s.c. - adres siedziby: 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2u; Tel: (52) 324 17 70, 

• Kamsoft SA - adres siedziby: 40-235 Katowice, ul.1 Maja 133; Tel: (52) 324 17 70. 

W/w firmy są właścicielami praw autorskich do oprogramowania systemu i są w posiadaniu kodów źródłowych 

do systemu, który obsługuje rejestr. 

3.19.3. Data powstania rejestru 

Rejestr w formie papierowej powstał w 1991 r. W systemie KAMSOFT rejestr funkcjonuje od 2001 r. , natomiast 

od 2003 r. jest obsługiwany przez system FARR. 

3.19.4. Typ rejestru 

W trakcie przeprowadzania ankiety Gestorzy określili typ rejestru jako:  

• Typ 2 - Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez 

jednostki lokalne 

Jako instytucje prowadzące rejestr i udostępniające dane lokalnie wskazano okręgowe izby aptekarskie. 

Gestorzy przekazali także informację, że planowane jest uruchomienie rejestru centralnego przez Naczelną Izbę 

Aptekarską. 

3.19.5. Forma prowadzenia rejestru 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (w programie FARR/ KAMSOFT). 

Format danych w rejestrze określono jako: 

• tabele elektronicznej bazy danych. 

W niektórych województwach prowadzona jest również dokumentacja papierowa. 

3.19.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Okręgowa Izba Aptekarska - upoważnieni pracownicy. 

Gestor przekazał dodatkową informację dotyczącą obszaru odbiorców. W komentarzu doprecyzowano, że 

okręgowa izba aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiązana na żądanie ministra 

właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje objęte rejestrem farmaceutów. Pracownicy 

Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Aptekarskiej nie mają bezpośredniego dostępu do rejestru. Naczelna Izba 

Aptekarska otrzymuje sprawozdania dotyczące danych w rejestrze od Okręgowych Izb Aptekarskich. Dane za 

pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej przekazywane są do GUS w celu publicznych badań statystycznych. 

Planowany jest również dostęp do danych zawartych w rejestrze dla Naczelnej Izby Aptekarskiej po 

uruchomieniu rejestru centralnego. 
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Tabela 149: Rejestr Farmaceutów – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego od-

biorcy. 

Okręgowa Izba Aptekarska - upo-
ważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 106  
(stan na dzień 12.12.2013 r.) 

 

Gestor przekazał następujące informacje dotyczące szacunkowej liczebności odbiorców rejestru oraz 

szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin: 

 

Tabela 150: Rejestr Farmaceutów – liczebność odbiorców rejestru oraz liczba odwiedzin 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Liczebność 

ogółem 
Przeciętna miesięcz-
na liczba odwiedzin 

1. Okręgowa Izba Aptekarska - upoważniony pracownik 16 641 

 

Upoważniony pracownik Okręgowej Izby Aptekarskiej, w zależności od potrzeb, korzysta z rejestru w dni 

robocze. Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 151: Rejestr Farmaceutów – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu 
Adres (jeżeli 

dotyczy) 
Dodatkowe informacje 

Papierowa baza danych Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie:  

Dostęp do rejestru w wersji papierowej 
mają tylko upoważnione osoby. 

Lokalna elektroniczna baza danych 
(Dedykowana baza danych - program 
FARR/KAMSOFT) 

Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie: 

Login i hasło. Dostęp do rejestru mają 
tylko upoważnione osoby. 

Pliki przechowywane na dysku lokalnym Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie: 

Login i hasło. Dostęp do rejestru mają 
tylko upoważnione osoby. 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 152: Rejestr Farmaceutów – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wy-

korzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. 
Okręgowa Izba Aptekarska - upoważniony 

pracownik 

S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne; W- 

cele weryfikacyjne; ID - cele identyfikacyjne 
4 
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*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. 

Bez istnienia tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła. 

3.19.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia.  

 

Tabela 153: Rejestr Farmaceutów – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

 

Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 154: Rejestr Farmaceutów – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 
Czy proces wymaga 
uwierzytelnienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 

kontrolowany 
przez system IT? 

Prowadzenie 
rejestru 

T 

Dostęp do rejestru, aktualizacja danych oraz wykonywanie 
eksportów i zestawień na potrzeby działalności ustawowej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Po zalogowaniu do systemu 
dokonywane są modyfikacje danych na podstawie pisemnej 
informacji od farmaceuty/WIF/NFZ itp. 

N 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
których reali-
zowany jest 

dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

ln
ie

-

n
ia

? 
(j

e
śl
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ę
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) 
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a
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Okręgowa Izba 
Aptekarska - 
upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadzenie 
rejestru  

Nie przekazano 
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• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru. 

Gestor przekazał uwagę, że każda modyfikacja danych w rejestrze odbywa się na wniosek/zgłoszenie 

farmaceuty. Natomiast sam farmaceuta nie uczestniczy w procesie wprowadzania danych do systemu. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów 

biznesowych w rejestrze: 
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Tabela 155: Rejestr Farmaceutów – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Rejestracja przedmiotu 

rejestru w rejestrze 
Farmaceuta 

Okręgowa Izba 

Aptekarska - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest w znacznej części 

efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w rejestrze 

wpisu na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu rejestru 

Farmaceuta 

Okręgowa Izba 

Aptekarska - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest w znacznej części 

efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

Farmaceuta 

Okręgowa Izba 

Aptekarska - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest w znacznej części 

efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Uzyskanie odpisu (np. w 

postaci wydruku lub 

raportu) z rejestru dla 

danego przedmiotu 

rejestru 

Farmaceuta 

Okręgowa Izba 

Aptekarska - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest w znacznej części 

efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Uzyskanie dostępu do 

rejestru 
Farmaceuta 

Okręgowa Izba 

Aptekarska - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest w znacznej części 

efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 
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3.19.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr farmaceutów nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów.  

Do rejestru wprowadzany jest tylko jeden obiekt – Farmaceuta. 

 

Tabela 156: Rejestr Farmaceutów – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

PRACOWNICY MEDYCZNI Farmaceuta 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 157: Rejestr Farmaceutów – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Farmaceuta 14 186 13 689 

 

W systemie znajdują się również dane farmaceuty, który zakończył działalność (wpis archiwalny) – stąd liczba 

obiektów w rejestrze przekracza całkowitą rzeczywistą liczbę podmiotów. 

W odniesieniu do statystyk dotyczących obiektów w rejestrze, przedstawiono statystyki zagregowane, zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

Tabela 158: Rejestr Farmaceutów – statystyki dotyczące obiektów w rejestrze 

Przedmiot rejestru 

Liczba zapytań 
do rejestru na 

przestrzeni 
ostatnich 12 

miesięcy 

Średnia wywo-
łań losowego 
egzemplarza 

obiektu na prze-
strzeni miesiąca 

Mediana wy-
wołań losowe-
go egzempla-
rza obiektu na 

przestrzeni 
miesiąca 

Dynamika (%) 
przyrostu liczby 
obiektu w reje-
strze na prze-
strzeni roku 

Farmaceuta 64 218 6 0,04% 

 

W rejestrze farmaceutów wszystkie wpisy dokonywane są obligatoryjnie. Poniżej zawarto informacje dotyczące 

obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu 

z rejestru. 
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Tabela 159: Rejestr Farmaceutów – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot 
rejestru 

Podstawa prawna 
dla obowiązkowości 

wpisu 

Warunki wpisu do 
rejestru (jeśli istnieją) 

Warunki wypisu z rejestru (jeśli istnieją) 

Farmaceuta 

Ustawa z dnia 19 
kwietnia 1991 r. o 
izbach aptekarskich 
(Dz.U.2008.136.856  
ze zm.) 

Wpisu do rejestru 
osoby, która uzyskała 
prawo wykonywania 
zawodu, okręgowa 
rada aptekarska doko-
nuje po podjęciu 
uchwały w sprawie 
stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu 
farmaceuty. 

Zmian i wykreśleń w rejestrze okręgowa rada aptekarska 
dokonuje:  

1) po przekazaniu przez farmaceutę oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu;  

2) po podjęciu przez okręgową radę aptekarską uchwały 
w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu 
albo o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu;  

3) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu apte-
karskiego w sprawie upomnienia, nagany, zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu. 

4) w przypadku śmierci Farmaceuty, 

5) w przypadku przeniesienia na teren innej izby 

 

Gestorzy przekazali dodatkową informację, że w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu aptekarskiego 

dotyczącego upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia prawa 

wykonywania zawodu farmaceuta nadal figuruje w rejestrze. Dane farmaceuty nie są usuwane z systemu – 

zmianie ulega jedynie status obiektu.  

Gestor rejestru w Gdańskiej Izbie Aptekarskiej dodał w komentarzu, że przynależność farmaceuty do konkretnej 

izby aptekarskiej zależy od miejsca wykonywania zawodu, natomiast wpisu do rejestru dokonuje się według 

adresu zamieszkania farmaceuty. 

Dla rejestru farmaceutów zdefiniowane zostały grupy uprawnień – przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Tabela 160: Rejestr Farmaceutów - szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla rejestru 

Nazwa grupy upraw-
nień 

Należący do niej użytkow-
nicy 

Zakres danych, do 
których jest dostęp 

dla danej grupy 

Kto przypisuje 
użytkowników 
do danej grupy 

uprawnień 

Uwagi 

Dostęp do pełnego 
zakresu danych i moż-
liwość aktualizacji 

Okręgowa Izba Aptekarska 
- upoważniony pracownik 
obsługujący rejestr 

pełen zakres danych 
Prezes Okręgo-
wej Rady Apte-
karskiej 

uprawnienia wynikają 
z zakresu obowiązków 
pracownika 

Odczyt danych 
Okręgowa Izba Aptekarska 
– inny upoważniony pra-
cownik 

pełen zakres danych 
bez możliwości aktua-
lizacji 

Prezes Okręgo-
wej Rady Apte-
karskiej 

uprawnienia wynikają 
z zakresu obowiązków 
pracownika 

 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Powyższy wykaz atrybutów stanowi wyszczególnienie pól z programu FARR. Nie wszystkie atrybuty są 

wpisywane obligatoryjnie. Na pytanie: „Proszę określić, czy rejestrowane są operacje przepływu danych 

występujące dla poszczególnych obiektów w rejestrze oraz wskazać zakres informacji rejestrowanych dla tych 
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operacji” Gestorzy odpowiedzieli, że w programie obsługującym rejestr znajduje się archiwum, w którym 

przechowywane są dane dotyczące zmian. Funkcja archiwizacji danych nie jest jednak automatyczna i wymaga 

uruchomienia. Gestor w Środkowopomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej dodał, że istnieje, tzw. rejestr 

zdarzeń, w którym rejestrowana jest liczba zmian, natomiast nie ma możliwości rejestrowania kto i kiedy tych 

zmian dokonał. 

3.19.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowi: 

• Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.2008.136.856  ze zm.) 

3.19.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W rejestrze farmaceutów są przechowywane dane osobowe. W poniższej tabeli znajduje się zakres danych 

osobowych występujących w rejestrze wraz ze wskazaniem obiektów, których dotyczą: 

 

Tabela 161: Rejestr Farmaceutów – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Farmaceuta imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, imiona rodziców, obywatelstwo,  

miejsce zamieszkania, numer dyplomu szkoły wyższej, rodzaj i stopień posiadanej 

specjalizacji,  numer Prawa Wykonywania Zawodu, data wydania PWZ 

 

Poniżej wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz sposób 

uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 162: Rejestr Farmaceutów – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie przez GIODO 
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Przekazywanie danych dotyczy poleceń Naczelnej Izby Aptekarskiej i innych upoważnionych podmiotów. 

Udostępnianie danych odbywa się na podstawie wniosku. Gestorzy rejestru przekazali informację, że okręgowe 

izby aptekarskie nie są zobowiązane do zgłaszania danych osobowych do GIODO. 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu lokalnego i zdaniem Gestorów zarządzanie danymi odbywa się 

w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb prowadzonego rejestru. 

W odpowiedzi na pytanie czy dane, które są przetwarzane w rejestrze, są potwierdzane przez podmiot, którego 

te dane dotyczą większość Gestorów wybrało opcję: TAK. Gestor w Śląskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej 

uzasadnił swój wybór informacją,  że okresowo do farmaceutów wysyłane są przechowywane dane w celu ich 

weryfikacji/aktualizacji. 

3.19.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

System obsługujący rejestr nie komunikuje się z zagranicą, jednak odbiorcami i przedmiotami rejestru mogą być 

farmaceuci spoza Polski posiadający polskie Prawo Wykonywania Zawodu. 

3.19.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

W odpowiedzi na pytanie: „Czy Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej z  uruchomieniem 

rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej do systemów elektronicznych)?”, Gestorzy wybrali odpowiedź: NIE.  

Omawiany rejestr nie podlega okresowym audytom, jednak w większości ankietowanych izb aptekarskich 

uprawnione organy mają prawo do wykonywania kontroli w zależności od potrzeb . 

Dokumentacja techniczna 

Gestorzy rejestru nie są w posiadaniu dokumentacji technicznej. Gestor rejestru w Kieleckiej Okręgowej Izbie 

Aptekarskiej przekazał informację, że dokumentację techniczną posiada wykonawca oprogramowania - firma 

KAMSOFT SA, stąd też brak możliwości jej oceny. 

Rejestr posiada natomiast dokumentację użytkową, która zdaniem Gestorów jest adekwatna do potrzeb. 

Gestorzy opisali dokumentację jako kompletną, poprawną merytorycznie i bogatą w przydatne informacje. 

3.19.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestorzy ocenili model architektoniczny omawianego rejestru na: 

• Ocena 3 - Model architektoniczny jest w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru. 

Gestorzy uzasadnili swoją ocenę uwagą, że system jest nierozwojowy, przestarzały, powolny w działaniu 

sieciowym oraz występują trudności w przeszukiwaniu bazy danych. Przekazano również informację, że 

w obecnym rozwiązaniu rejestry prowadzone są lokalnie i nie ma możliwości dostępu do danych objętych 

rejestrami innych izb. Zdaniem respondentów rejestr wymaga scentralizowania. 

3.19.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Dostęp do rejestru mają tylko upoważnione osoby, które przed przystąpieniem do pracy z rejestrem muszą się 

uwierzytelnić do systemu podając login i hasło. 
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Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby odpowiedzialnej za dane przetwarzane w rejestrze na 

podstawie ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez respondentów, organizacja zapewnia aktualizację regulacji 

wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia, a oprogramowanie rejestru jest 

dostosowywane do wymagań prawnych. Ponadto, inwentaryzacja obejmująca rodzaj i konfigurację sprzętu 

i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana na bieżąco. 

System obsługujący rejestr nie umożliwia rejestrowania lokalizacji i statusu osoby żądającej dostępu do danych 

oraz  brak jest korelacji zdarzeń. 

W zależności od potrzeb dla rejestru przeprowadza się okresowe analizy ryzyka utraty integralności dostępności 

lub poufności informacji oraz podejmowane są działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do wyników 

przeprowadzonej analizy. Gestorzy przekazali informację, że przeprowadzane analizy nie są rejestrowane. 

Podejmowane są również działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. W tym celu Okręgowe 

Izby Aptekarskie podejmują działania takie jak: zabezpieczenie dostępu do rejestru za pomocą loginu i hasła, 

szkolenie nowych pracowników, blokowanie nieaktualnych kont, realizacja zadań pracowników w oparciu 

o zatwierdzony zakres obowiązków. Zapewnione są też mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, 

w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu, np. zmiana haseł i blokowanie nieaktualnych kont 

użytkowników systemu w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

W zależności od potrzeb danej okręgowej izby aptekarskiej zapewniono szkolenia osób zaangażowanych 

w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Ponadto: 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (dostęp do systemu wymaga zalogowania się przez 

upoważnioną osobę, tworzone są kopie zapasowe). 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, m.in. dostęp do systemu wymaga logowania 

przez upoważnioną osobę, ograniczony jest dostęp do pomieszczeń z danymi (zamykane 

pomieszczenie zabezpieczone alarmem). 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 

dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji ((dostęp do programu 

obsługującego rejestr zabezpieczony loginem i hasłem) 

• nie ma możliwości pracy mobilnej 

• istnieją umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr – umowa na czas nieokreślony (Gestor rejestru w Śląskiej Okręgowej Izbie 

Aptekarskiej przekazał dodatkową informację, że umowa z firmą Datum s.c. jest corocznie przedłużana 
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po uiszczeniu opłaty serwisowej. W ramach tych umów nie zapewniono możliwości eksportu danych 

z rejestru przez stronę umowy. 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

• istnieją wewnętrzne procedury umożliwiające bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia 

bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie 

działań korygujących  

• w zależności od potrzeb przeprowadzane są wewnętrzne audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – login i hasło, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – login i hasło, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – login i hasło, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup –  blokada dostępu przez administratora 

systemu, blokowanie konta po odejściu pracownika z miejsca pracy, 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem Gestorzy ocenili na poziomie 4 – co oznacza, 

że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru. 

W większości ankietowanych okręgowych izb aptekarskich przekazano informację, że rejestr nie posiada 

Polityki Bezpieczeństwa. Tylko w okręgowych izbach aptekarskich w Krakowie i Gdańsku Gestorzy 

odpowiedzieli, że dla rejestru istnieje dokument „Polityka Bezpieczeństwa” - opracowany szczegółowo 

i wyczerpująco oraz dostarczający użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. 

3.19.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestorzy na pytanie o stopień unikalności danych dotyczących głównego przedmiotu rejestru farmaceutów 

odpowiedzieli, że omawiany rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (dedykowana baza danych 

FARR/KAMSOFT). Jako format danych w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. Dodatkowo, 

w niektórych okręgowych izbach aptekarskich istnieje dokumentacja papierowa (każdy dokument na podstawie 
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którego dokonywane są zmiany w rejestrze jest przechowywany w formie papierowej). W ocenie Gestorów, 

rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, nie 

wymaga poprawy ani usprawnień. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

Rejestr Farmaceutów nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia i nie współpracuje z platformą ePUAP 

Gestorzy nie przekazali szczegółowych informacji dotyczących obszaru interoperacyjności. Odpowiedź na 

pytania w tym obszarze leży w gestii firmy Datum s.c. / KAMSOFT SA. 

 

Tabela 163: Rejestr Farmaceutów – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
Nie przekazano 

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
Nie przekazano 

Atrakcyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
Nie przekazano 

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
Nie przekazano 

Konfigurowal-
ność 

1 
(system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą) 

System nie jest 
konfigurowalny. 

 

3.19.16. Koszty utrzymania rejestru 

W odpowiedzi na pytanie o roczne koszty utrzymania systemu Gestorzy przekazali informację dotyczącą 

kosztów serwisu – 700 zł ( w przypadku programu FARR) i 580 zł (w przypadku programu KAMSOFT). 

3.19.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Istotną cechą wyróżniającą Rejestr Farmaceutów jest to, że rejestr prowadzony jest lokalnie przez Okręgowe 

Izby Aptekarskie, bez systemu centralnego. Rejestry lokalne prowadzone są z wykorzystaniem różnych 

systemów informatycznych. Gestorzy sygnalizują potrzebę przeniesienia rejestru na nowe scentralizowane 

rozwiązanie. 
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3.20 REJESTR INCYDENTÓW MEDYCZNYCH 

3.20.1. Opis rejestru 

Jako Gestora Ewidencji Rejestru Incydentów Medycznych wskazano Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, mieszczący się pod adresem: 03-736 Warszawa, ul. 

Ząbkowska 41, tel. (22) 492 11 00, fax. (22) 492 11 09, adres WWW: http://www.urpl.gov.pl/. 

Analiza rejestru wykazała, iż Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych  nie prowadzi Rejestru Incydentów Medycznych. 

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem Urzędu, Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Badań 

Klinicznych Wyrobów Medycznych Panem Andrzejem Karczewiczem, który w wiadomości email z dnia 15 

stycznia 2014 r. (nr UR.DNB.461.0006.2014.AK.1) przekazał, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 

Rejestr Incydentów Medycznych nie istnienie a  Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych prowadził Rejestr Incydentów Medycznych zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn.zm.) która została uchylona 

z dniem 18 września 2010 r. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 

679 z późn. zm.).  

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż incydent medyczny może zgłosić Prezesowi 

Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  każdy, kto powziął informację 

o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jednocześnie w ustawie z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U.  2010 Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) wskazano podmioty, na które nałożony 

został obowiązek zgłoszenia incydentu medycznego Prezesowi Urzędu. Do tych podmiotów należą: 

• świadczeniodawcy, 

• Główny Inspektor Farmaceutyczny, 

• Główny Inspektor Sanitarny, 

• Główny Lekarz Weterynarii, 

• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

• Minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

• Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, 

• Główny Inspektor Pracy, 

• Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 

• szef jednostki właściwej do spraw zdrowia, podległej Ministrowi Obrony Narodowej, 

• Komendant Główny Policji, 

• Prezes Głównego Urzędu Miar, 

• Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, 

• Agencja Oceny Technologii Medycznych, 

• Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

• Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 207 / 540 

• Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

• podmioty prowadzące zewnętrzną ocenę jakości pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych, 

które podczas wykonywania swojej działalności powzięły podejrzenie, że wystąpił incydent medyczny. 

Ponadto importerzy i dystrybutorzy wyrobów, laboratoria badawcze i jednostki badawczo-rozwojowe, a także 

podmioty świadczące usługi w zakresie napraw, serwisu, utrzymania i kalibracji wyrobów, którzy podczas 

wykonywania swojej działalności stwierdzili incydent medyczny, który zdarzył się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani zgłosić go niezwłocznie wytwórcy lub autoryzowanemu 

przedstawicielowi, a kopię zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu (o ile nie powzięli informacji, że incydent ten 

został już zgłoszony wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi oraz Prezesowi Urzędu). 

Zgłoszenie incydentu medycznego zawiera: 

• datę i miejsce oraz opis incydentu medycznego i jego skutków, 

• nazwę i adres wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela, 

• nazwę i adres dostawcy wyrobu, 

• nazwę handlową wyrobu, 

• nazwę rodzajową wyrobu, 

• numer seryjny lub fabryczny lub numer partii lub serii wyrobu, 

• numer jednostki notyfikowanej znajdujący się obok znaku CE, 

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej incydent albo nazwę podmiotu zgłaszającego incydent oraz imię 

i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu tego podmiotu, 

• dane adresowe umożliwiające kontakt z podmiotami i osobami, o których mowa w pkt 8, w tym numer 

telefonu i, jeżeli to możliwe, numer faksu i adres poczty elektronicznej. 

W związku z powyższym, w dniu 03 lutego 2014 r. kontaktowano się ponownie z Panem Andrzejem 

Karczewiczem w celu uzyskania informacji w jaki sposób Prezes Urzędu przyjmuje incydenty medyczne 

zgłaszane na podstawie art. 74 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Uzyskano ponownie 

informację, że Prezes Urzędu nie prowadzi Rejestru Incydentów Medycznych a zgłoszenia na podstawie art. 74 

przedmiotowej ustawy są ewidencjonowane w postaci pliku elektronicznego (Excel). Ponadto Pan  Andrzej 

Karczewicz przekazał, że zgłoszenia incydentów medycznych zawarte w niniejszym pliku nie podlegają 

udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 

nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). 
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3.21 REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM 

PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 

3.21.1. Gestorzy rejestru 

Gestorami Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne są Urzędy 

Wojewódzkie: 

• Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1, tel.: (71) 340 60 00, e-mail: info@duw.pl, strona 

WWW: http://www.duw.pl 

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, tel.: (52) 349 79 13, (52) 349 73 90, fax.: (52) 349 72 94, e-mail: 

pok@bydgoszcz.uw.gov.pl, sliz@bydgoszcz.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl 

• Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4, tel.: (81) 74 24 308 , fax.: (81) 74 24 309, e-mail: 

poczta@lublin.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.lublin.uw.gov.pl 

• Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8, tel.: (95) 711 56 00, (95) 711 55 88, (95) 711 51 10, 

e-mail: urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.lubuskie.uw.gov.pl 

• Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel.: (12) 39 21 200, (12) 39 21 527, (12) 39 21 104, fax.: (12) 422 72 

08, e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.malopolska.uw.gov.pl 

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, tel.: (22) 695 69 95, e-mail: info@mazowieckie.pl, strona WWW: 

http://www.mazowieckie.pl 

• Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (42) 664 10 00, (42) 664 10 01, e-mail: 

kancelaria@lodz.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.lodz.uw.gov.pl 

• Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 

45-082 Opole, ul. Piastowska 14, tel.: (77) 452 41 25, fax.: (77) 452 47 05, e-mail: 

bok@opole.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.opole.uw.gov.pl 

• Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel.: (17) 867 10 00, (17) 867 19 01, fax.: (17) 867 19 50, e-mail: 

kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl, strona WWW: http://rzeszow.uw.gov.pl 

• Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

15-213 Białystok, Mickiewicza 3, tel.: (85) 743 93 15, fax.: (85) 743 92 31, e-mail: 

bok@bialystok.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.bialystok.uw.gov.pl 

• Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 
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80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel.: (58) 30 77 695, (58) 301 40 57, fax.: (58) 30 77 317, e-mail: 

zok@gdansk.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.gdansk.uw.gov.pl 

• Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, tel.: (32) 207 77 77, strona WWW: 

http://www.katowice.uw.gov.pl 

• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, tel.: (41) 344 29 56, (41) 342 11 15, fax.:  (41)  342 18 34, e-mail: 

bdg03@kielce.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.kielce.uw.gov.pl 

• Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

10-575 Olsztyn, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, tel.: (89) 52 32 444, (89) 52 32 333, (89) 52 32 200, 

fax.: (89) 527 74 47, e-mail: info@uw.olsztyn.pl, strona WWW: http://www.uw.olsztyn.pl 

• Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18, tel.: (61) 854 10 00, (61) 854 17 74, (61) 854 19 17, e-mail: 

informacje@poznan.uw.gov.pl, strona WWW: http://www.poznan.uw.gov.pl 

• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

70-502 Szczecin, Wały Chrobrego 4, tel.: (91) 43 03 500, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, strona 

WWW: http://www.szczecin.uw.gov.pl 

3.21.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne prowadzony jest przez 

Wojewodów na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie 

z art. 15 tejże ustawy jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne są służby 

ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: 

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 

stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.6)) oraz  inne jednostki podległe 

lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej. 

Jednostkami współpracującymi z systemem PRM wpisywanymi do rejestru nieobligatoryjnie mogą być również 

społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane 

do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednostki współpracujące z systemem 

PRM udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

Wykaz z Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jest dostępny  

on-line w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych województw lub na oficjalnych stronach WWW 

Urzędów Wojewódzkich ujęty w Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

3.21.3. Data powstania rejestru 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z informacją 

przekazaną przez większość Gestorów powstał w 2007 r. 
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3.21.4. Typ rejestru 

Rejestr Jednostek Współpracujących z  Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jest prowadzony lokalnie 

przez Urzędy Wojewódzkie. Ze względu na brak rejestru centralnego, dane udostępniane są lokalnie. W trakcie 

przeprowadzania ankiety Gestorzy określili typ rejestru jako:  

• Typ 2 - Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez 

jednostki lokalne. 

Gestorzy przekazali informację, że takie rozwiązanie jest w dużym stopniu adekwatne do specyfiki i wymagań 

omawianego rejestru na poziomie wojewódzkim, jednak zasadne jest przejście na typ centralny. 

Gestor rejestru w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przekazał dodatkową informację, że 

zgodnie z art.17 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dane, 

o których mowa w ust. 3 i 5 dane, o których mowa w ust. 3 i 5, wojewoda przekazuje, nie później niż do dnia 10 

każdego miesiąca, do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego. Takie działanie, zdaniem Gestora, ma 

sens w przypadku istnienia systemu centralnego. 

3.21.5. Forma prowadzenia rejestru 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jest prowadzony lokalnie 

w arkuszach Excel lub Word. Istnieją również wersje papierowe rejestru. Forma prowadzenia rejestru jest 

dostosowana do potrzeb osoby prowadzącej rejestr lokalnie  i zależy od sposobu zarządzania dokumentacją 

w danym urzędzie wojewódzkim . Przykładowo, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Rejestr Jednostek 

Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne został wprowadzony do systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) : „Omawiany rejestr jest wprowadzony do systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

(w lipcu 2011 wdrożony w małopolskim urzędzie wojewódzkim),  który docelowo powstał na potrzeby 

wewnętrznego obiegu dokumentacji Urzędu Wojewódzkiego. Rejestr znajduje się w systemie EZD w postaci 

elektronicznego odpowiednika papierowej teczki (zeskanowane papierowe dokumenty w formacie pdf).”. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru w plikach elektronicznych twierdzą, że takie rozwiązanie jest 

wystarczające (czytelne i wygodne), jednak w przypadku pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego/dyspozytorów medycznych oraz lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego brakuje opcji 

zaawansowanego wyszukiwania, co byłoby możliwe w systemie teleinformatycznym. 

3.21.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Anonimowy odbiorca (dostęp do wykazu z rejestru zamieszczonego na stronie WWW), 

• Urząd Wojewódzki - upoważniony pracownik, 

• Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego, 

• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - upoważniony pracownik. 

W przypadku rejestru prowadzonego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbiorcami są również 

dyspozytorzy medyczni zatrudniani przez dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 
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Tabela 164: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych 
odbiorców i przedmiotów 

rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia 
danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca  T N 

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)  oraz 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów dzia-
łalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z dnia 
4 stycznia 2011 r.) 

Urząd Wojewódzki - upo-
ważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym 

Lekarz Koordynator Ra-
townictwa Medycznego 

T N 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym 

Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego - 
upoważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym 

 

Gestorzy przekazali następujące informacje dotyczące szacunkowej liczebności odbiorców rejestru oraz 

szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin: 

 

Tabela 165: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – liczebność odbiorców rejestru oraz 

liczba odwiedzin 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Liczebność 

ogółem 
Przeciętna miesięcz-
na liczba odwiedzin 

1. Anonimowy odbiorca Brak danych Brak danych 

2. Urząd Wojewódzki - upoważniony pracownik 35 171 

3. Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego 136 Brak danych 

4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - upoważniony pracownik 120 Brak danych 

 

Zaprezentowane dane liczbowe są danymi szacunkowymi na poziomie kraju, wyliczonymi na podstawie 

średniej statystycznej z podanych przez Gestorów informacji na temat odbiorców rejestru. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 
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Tabela 166: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW 

http://bip.duw.pl 

http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl 

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl 

http://www.lodzkie.eu 

http://bip.malopolska.pl 

http://www.mazowieckie.pl 

http://bip.rzeszow.uw.gov.pl 

http://www.bialystok.uw.gov.pl 

http://www.pomorskie.eu 

http://www.katowice.uw.gov.pl 

http://www.kielce.uw.gov.pl 

http://www.wzk.poznan.uw.gov.pl 

www.szczecin.uw.gov.pl/bip 

Ograniczenia 

w dostępie:  

Dostęp do wykazu z rejestru 

(zawierającego niepełny zakres danych) 

– tylko odczyt. Brak możliwości edycji 

danych. 

Papierowa baza 

danych 
Nie dotyczy 

Ograniczenia 

w dostępie: 

Dostęp do papierowej bazy danych mają 

tylko upoważnieni pracownicy urzędu. 

Pliki przechowywane 

na dysku lokalnym 
Nie dotyczy 

Ograniczenia 

w dostępie: 

Rejestr jest prowadzony w arkuszu 

Excel/Word. Dostęp do pliku mają 

jedynie upoważnieni pracownicy urzędu. 

 

Gestorzy przekazali informację, że dane z rejestru są umieszczane po zatwierdzeniu i akceptacji (przez Ministra 

Zdrowia) dokumentu w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla danego 

Województwa. Istnieje możliwość wnioskowania o udostępnienie danych z rejestru. Plan działania systemu 

PRM jest ogólnodostępny na stronie WWW. 

Odczyt pełnego zakresu danych znajdujących się w rejestrze i ich aktualizacja są dostępne dla upoważnionego 

pracownika Urzędu Wojewódzkiego po uprzednim uwierzytelnieniu się za pomocą loginu i hasła.  W sytuacjach 

kryzysowych, wymagających uruchomienia jednostek współpracujących z systemem PRM  plik, w którym 

znajduje się rejestr może być udostępniany upoważnionym pracownikom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego lub Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego. 

W poniższej tabeli wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr 

przez każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 167: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – czynności do których odbiorcy 

wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzy-

stuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca  IN - cele informacyjne 3 
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Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzy-

stuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

2. 
Urząd Wojewódzki - upoważniony 
pracownik 

S - cele stanowiące; IN - cele informacyjne; INT - cele 
integracyjne; W - cele weryfikacyjne 

4 

3. 
Lekarz Koordynator Ratownictwa 
Medycznego 

IN - cele informacyjne 3 

4. 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego - upoważniony 
pracownik 

IN - cele informacyjne 3 

*) Ocena 3 – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy bardzo istotny (ułatwia i przyspiesza pracę w dużym stopniu), jest 

niezbędny w dużym stopniu  

Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy  odbiorców. Bez istnienia tego 

rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

Informacje z rejestru są niezbędne dla Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego i pracowników 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku masowego wydarzenia lub w sytuacjach 

kryzysowych wymagających uruchomienia jednostek współpracujących z systemem PRM. 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła bezpośrednio do pliku lub do komputera, w którym znajduje 

się rejestr. 

3.21.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia: 
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Tabela 168: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – operacje wykonywane w rejestrze przez 

poszczególnych odbiorców 

 

Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 169: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 

Czy proces 
wymaga 

uwierzytel-
nienia? 

Opis procesu 

Czy przebieg 
jest kontro-

lowany przez 
system IT? 

Prowadzenie 
rejestru 

T 

Podmioty będące przedmiotem rejestru informują pisemnie lub elektro-
nicznie o zmianach wymagających aktualizacji w rejestrze lub Urząd Woje-
wódzki prosi podmioty o wskazanie ewentualnej aktualizacji. Art.17 ust. 4 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada obowiązek 
niezwłocznej informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych. 

N 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualizacja Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
których 

realizowa-
ny jest 
dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

ln
ie

-

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a
) 

C
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p

e
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a 
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o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy
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a 
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w
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e
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-

n
ia

? 
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i d
o
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ę
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n

a
) 
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p
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a 
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o
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u
w
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e

ln
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-

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a
) 

Anonimowy 
odbiorca 

T N N N N N N N N N 
Odczyt 
danych 

Anonimowy odbior-
ca ma możliwość 
odczytu danych z 
wykazu dostępnego 
na stronie WWW. 

Urząd Woje-
wódzki - 
upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadze-
nie rejestru 

Nie przekazano 

Lekarz 

Koordynator 

Ratownictwa 

Medycznego 

T T T T T T T T T T 

Koordyna-
cja działań 
ratowni-

czych 

Plik, w którym znaj-
duje się rejestr jest 
udostępniany osobie 
na stanowisku leka-
rza koordynatora. 

Wojewódzkie 
Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego - 
upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T 
Zarządza-
nie kryzy-

sowe 
Nie przekazano 
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Proces 

Czy proces 
wymaga 

uwierzytel-
nienia? 

Opis procesu 

Czy przebieg 
jest kontro-

lowany przez 
system IT? 

Koordynacja 
działań 
ratowniczych 

T 

W celu koordynacji działań ratowniczych lekarz koordynator ratownictwa 
medycznego korzysta ze szczegółowych danych o jednostkach współpracu-
jących z systemem PRM, które są umieszczane w rejestrze, ale nie są udo-
stępniane na stronie WWW. 

N 

Zarządzanie 
kryzysowe 

T 

Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego muszą 
mieć dostęp do aktualnych danych z rejestru. Upoważniony pracownik 
Urzędu Wojewódzkiego (prowadzący rejestr) ma obowiązek udostępnić 
dane z rejestru w sposób określony w ustawie. 

N 

Odczyt da-
nych 

T 
Odczyt danych na potrzeby działań ratowniczych z wykazu dostępnego na 
stronie WWW lub na prośbę zainteresowanego podmiotu o udostępnienie 
danych. 

N 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• Usunięcie z rejestru wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 170: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 

danych przetwarzanych w 

procesie: 

Efektywność procesu: 

Rejestracja 

przedmiotu rejestru 

w rejestrze 

Jednostka 

Współpracująca 

z Systemem 

PRM 

Urząd Woj. -

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces intuicyjny 

i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(proces w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca) 

Aktualizacja w 

rejestrze wpisu nt. 

zarejestrowanego 

przedmiotu rejestru 

Jednostka 

Współpracująca 

z Systemem 

PRM 

Urząd Woj.-

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces intuicyjny 

i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(proces w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych nt. 

zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

Jednostka 

Współpracująca 

z Systemem 

PRM 

Urząd Woj.-

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

3 

(proces w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

3 

(proces w znacznej części efektywny (tj. 

stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca) 

Uzyskanie odpisu (np. 

w postaci wydruku 

lub raportu) z 

rejestru dla danego 

przedmiotu rejestru 

Jednostka 

Współpracująca 

z Systemem 

PRM 

Urząd Woj.-

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

3 

(proces w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

2 

(proces w znacznej części nieefektywny (tj. 

jest długi, ale nie przeszkadza to w 

osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), 

ulepszenia procesu są wskazane) 

Uzyskanie dostępu 

do rejestru 

Jednostka 

Współpracująca 

z Systemem 

PRM 

Urząd Woj.-

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

3 

(proces w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 

jednoznaczne) 

4 

(proces efektywny (tj. bardzo szybko można 

przeprowadzić dany proces od początku do 

końca) i nie wymaga ulepszeń) 
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3.21.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nie wykorzystuje węzłów 

ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. W rejestrze znajduje się tylko jeden obiekt - Jednostka 

Współpracującą z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Dane przechowywane w rejestrze dotyczą zarówno jednostek powołanych ustawowo, jak i jednostek 

wpisywanych do rejestru nieobligatoryjnie na mocy decyzji wydanej na podstawie złożonego wniosku (zgodnie 

z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Nieobligatoryjnie mogą być wpisane do rejestru jednostki 

wymienione w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wpisu 

i wypisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku. 

 

Tabela 171: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – wykaz obiektów które zawiera rejestr 

(przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGODAWCY Jednostka Współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 

Poniższa tabela przedstawia liczebność głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 172: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – liczebność głównego przedmiotu 

rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Jednostka Współpracująca z Systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 

4 219 4 218 

 

Zaprezentowane dane liczbowe są danymi szacunkowymi na poziomie kraju, wyliczonymi na podstawie 

średniej statystycznej z podanych przez Gestorów liczb obiektów w poszczególnych województwach. 

W odniesieniu do statystyk dotyczących obiektów w rejestrze, przedstawiono statystyki zagregowane, zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

Tabela 173: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – statystyki dotyczące obiektów w 

rejestrze 

Przedmiot rejestru 

Liczba zapytań 
do rejestru na 

przestrzeni 
ostatnich 12 

miesięcy 

Średnia wywo-
łań losowego 
egzemplarza 

obiektu na prze-
strzeni miesiąca 

Mediana wy-
wołań losowe-
go egzempla-
rza obiektu na 

przestrzeni 
miesiąca 

Dynamika (%) 
przyrostu liczby 
obiektu w reje-
strze na prze-
strzeni roku 

Jednostka Współpracująca z Systemem Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne 

2 0,63 2,67 0,2% 
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Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla 

obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 174: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot rejestru 
Podstawa prawna dla 

obowiązkowości wpisu 
Warunki wpisu do rejestru (jeśli 

istnieją) 
Warunki wypisu z rejestru (jeśli ist-

nieją) 

Jednostka Współ-
pracująca z Syste-
mem Państwowe 
Ratownictwo 
Medyczne 

Ustawa z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycz-
nym 

Pozytywna decyzja Wojewody 
na podstawie wniosku o wpis 
jednostki do rejestru oraz speł-
nienie warunków dotyczących 
gotowości operacyjnej określo-
nych w ust. 2 art. 17 ustawy. 

Wojewoda, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, wykreśla z rejestru jed-
nostkę współpracującą z systemem, 
która przestała spełniać wymagania 
odnośnie gotowości operacyjnej okre-
ślone w ust. 2 art.17 ustawy. 

 

Gestorzy przekazali dodatkową uwagę, że wojewoda może wydać decyzję odmowną odnośnie wpisu do 

rejestru, np. jeśli dana jednostka nie posiada odpowiedniej liczby ratowników zapewniających gotowość 

operacyjną. 

Dla rejestru są zdefiniowane grupy uprawnień: 

 

Tabela 175: Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM - szczegóły grup uprawnień 

zdefiniowanych dla rejestru 

Nazwa grupy 
uprawnień 

Należący do niej użyt-
kownicy 

Zakres danych, 
do których jest 

dostęp dla 
danej grupy 

Kto przypisuje użytkowników do danej grupy 
uprawnień 

Uwagi 

Odczyt danych 

Lekarz Koordynator 
Ratownictwa Medyczne-
go oraz upoważniony 
pracownik Wojewódz-
kiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. 

Pełen zakres 
danych 

Lekarza Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego do danej grupy uprawnień 

przypisuje Wojewoda, natomiast 

upoważnionego pracownika Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - jego 

przełożony. 

Nie zgło-
szono 

Pełny dostęp 

na potrzeby 

prowadzenia 

rejestru 

Urząd Wojewódzki – 
upoważniony pracownik 

Pełen zakres 
danych 

Przełożony 
Nie zgło-
szono 

 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest obsługiwany 

przez system informatyczny, stąd też nie są rejestrowane operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Gestorzy uznali jednak rejestrowanie operacji za istotne w przypadku 

powstania takiego systemu. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 
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3.21.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowi ustawa z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Gestorzy przekazali uwagę odnośnie podstawy prawnej: „doprecyzowania wymaga zapis w ustawie dotyczący 

zakresu podmiotowego rejestru (odnośnie podmiotów podlegających wpisowi)”. Zdaniem Gestorów w ustawie 

nie zostało jasno sformułowane pojęcie „gotowość operacyjna jednostki": „Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego 

na podstawie zapisów w ustawie sami interpretują, co kryje się pod stwierdzeniem „zapewnienie gotowości 

operacyjnej", tj. ilu ratowników kwalifikowanych jest niezbędnych do zapewnienia tej gotowości i co oznaczają 

środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej.” 

3.21.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W rejestrze nie są przetwarzanie dane osobowe. Gestorzy przekazali informację, że w rejestrze są umieszczane 

tylko dane (imię, nazwisko) osób funkcyjnych reprezentujących jednostkę, które nie podlegają zgłaszaniu do 

GIODO. Dane osób funkcyjnych są udostępniane jedynie Lekarzom Koordynatorom i nie są dostępne w wykazie 

znajdującym się na stronie WWW. 

3.21.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr nie komunikuje się z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu. Gestorzy rejestru 

przekazali informację, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie przewiduje inicjowania działań 

przez podmioty zagraniczne na podstawie rejestru.  

Podmioty/osoby zagraniczne mogą korzystać z danych udostępnionych na stronie WWW. Możliwe jest również 

uzyskanie danych z rejestru przez osoby zagraniczne, np. w celach naukowych. 

3.21.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nie posiada 

dokumentacji formalnej. Podlega natomiast okresowym kontrolom wewnętrznym, z których dokumentacja 

przechowywana jest w jednostce odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu w Urzędzie Wojewódzkim. 

Dokumentacja techniczna 

Rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny, zatem nie ma potrzeby powadzenia dokumentacji 

technicznej. 

3.21.13. Model architektoniczny rejestru 

Model architektoniczny jest w dużym stopniu adekwatny do specyfiki i wymagań omawianego rejestru. 

Gestorzy zaznaczyli, że struktura rejestru pokrywa się z wymogami ustawy. Osoby odpowiedzialne za 

prowadzenie rejestru w arkuszu Excel twierdzą, że takie rozwiązanie jest wystarczające (czytelne i wygodne), 

jednak w przypadku pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub dyspozytorów 

medycznych oraz lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego brakuje opcji zaawansowanego 

wyszukiwania, co byłoby możliwe w systemie teleinformatycznym. Zdaniem Gestorów rejestr spełnia 

wymagania na poziomie wojewódzkim, jednak zasadne jest jego scentralizowanie. 
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Gestor nie przekazał informacji odnośnie istnienia podobnych/komplementarnych rejestrów, w związku 

z powyższym nie jest możliwa ocena modelu architektonicznego rejestru na ich tle. 

3.21.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Rejestr jest prowadzony ręcznie na podstawie przekazanych dokumentów. Dostęp do rejestru mają tylko 

upoważnione osoby. Podmiot odpowiedzialny za dane przetwarzane w rejestrze wskazuje art. 17 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.). 

Integralność danych jest zapewniana przez osobę prowadzącą rejestr, która jakichkolwiek modyfikacji 

w rejestrze może dokonywać dopiero po uprzednim uwierzytelnieniu - wprowadzeniu loginu i hasła 

bezpośrednio do pliku lub do komputera, w którym znajduje się rejestr. Wersje papierowe rejestru (jak 

w przypadku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) są przechowywane w szafce zamykanej na klucz znajdującej 

się w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

W przeważającej liczbie ankiet Gestorzy odpowiedzieli, że nie istnieje system zarządzania bezpieczeństwem 

informacji ponieważ rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny. Gestorzy wspomnieli jednak 

 istnieniu wewnętrznych procedur Urzędu Wojewódzkiego i regulacji, które na bieżąco są dostosowywane do 

obowiązującego prawa.  

Istnieją procedury wewnętrzne określające zakres zaangażowania uprawnionego pracownika w proces 

przetwarzania informacji. Osoby zaangażowane w ten proces realizują swoje zadania w oparciu o zatwierdzone 

opisy stanowiska pracy. W zależności od potrzeb przeprowadza się szkolenia osób zaangażowanych w proces 

przetwarzania informacji (np. szkolenie nowych pracowników) ze szczególnym uwzględnieniem  takich 

zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Gestorzy rejestru odpowiedzieli, że w zależności od potrzeb urzędu są przeprowadzane analizy ryzyka utraty 

integralności, dostępności lub poufności informacji oraz  podejmowane są działania minimalizujące to ryzyko, 

stosownie do wyników przeprowadzonej analizy zgodnie z wewnętrznymi procedurami Urzędu 

Wojewódzkiego. Z informacji przekazanych przez Gestorów wynika, że owe analizy są przeprowadzane 

indywidualnie przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego prowadzącego rejestr. 

W omawianym rejestrze zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu 

jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. W zależności od formy jego prowadzenia istnieją 

zabezpieczenia takie jak:  

• login i hasło do komputera  w którym znajduje się rejestr (lub bezpośrednio do pliku), 

• cykliczna zmiana haseł, 

• zabezpieczenie poprzez ustalenie uprawnień dostępu do dysku sieciowego, gdzie znajduje się rejestr, 

• zabezpieczenie przed modyfikacją dokumentu na stronie www, 

• dostęp do rejestru ma tylko upoważniony pracownik Urzędu Wojewódzkiego, 

• pokój i szafka, gdzie znajduje się rejestr są zamykane na klucz (w przypadku istnienia rejestru w formie 

papierowej), 
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• audyty przeprowadzane są doraźne. W większości przypadków Gestorzy nie określili ich zakresu 

i częstotliwości. Audyty wewnętrzne zgodnie z planem audytu mają miejsce w Kujawsko-pomorskim 

Urzędzie Wojewódzkim. 

Występują mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem: 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia (Login i hasło do komputera, lub bezpośrednio do pliku, 

w którym znajduje się rejestr), 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera (login i hasło), 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup (cykliczne zmiany haseł). 

Ponadto z informacji przekazanych przez Gestorów wynika, że: 

1) Zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 

dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji (dostęp do rejestru ma tylko 

upoważniony pracownik Urzędu Wojewódzkiego po uprzednim uwierzytelnieniu loginem i hasłem). 

2) Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji wynika z potrzeb 

statutowej działalności urzędu. 

3) Rejestr nie daje możliwości pracy na odległość. 

W dominującej liczbie przeprowadzonych ankiet Gestorzy udzielili odpowiedzi, że rejestr posiada Politykę 

Bezpieczeństwa. Istniejący dokument opisali jako szczegółowy i wyczerpujący, dostarczający użytkownikowi 

wszystkich niezbędnych informacji: 

Ocena 4 – Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana w procesach 

i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich działaniach 

Tylko w czterech ankietach Gestorzy przekazali informację o braku Polityki Bezpieczeństwa. 

Gestorzy ocenili stosowane zabezpieczenia jako adekwatne do potrzeb danego rejestru na poziomie  4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

3.21.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Dane są przechowywane przeważnie w plikach elektronicznych. Jako formaty plików wskazano: doc, docx, xls, 

xlsx. W niektórych urzędach dodatkowo istnieje dokumentacja papierowa. Wyjątek stanowi Lubelski Urząd 

Wojewódzki, gdzie rejestr jest prowadzony wyłącznie w wersji papierowej. Gestorzy rejestru przekazali, że 

rozwiązanie związane z formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co 

do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem. Uzasadniono, że rejestr wymaga 

scentralizowania. Dla osób prowadzących rejestr plik Excel jest wystarczający (czytelny i wygodny). Jednak 

w przypadku istnienia centralnego rejestru możliwe byłoby wykorzystanie zasobów jednostek 

współpracujących z systemem PRM na pograniczu województw, co w tej chwili jest utrudnione. Gestor rejestru 

w woj. Zachodniopomorskim zaznaczył, że dla dyspozytorów medycznych oraz lekarzy koordynatorów 

ratownictwa medycznego brakuje opcji zaawansowanego wyszukiwania, co byłoby możliwe w systemie 

teleinformatycznym. Wprowadzenie centralnego systemu informatycznego wyeliminowałoby, zdaniem 

Gestora, problem dublujących się osób w różnych jednostkach współpracujących z systemem PRM 

i województwach, przy założeniu, że do systemu wprowadzane byłyby dane osobowe osób funkcyjnych. 
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3.21.16. Koszty utrzymania rejestru 

Rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny. Istnieją tylko koszty personalne. 

3.21.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Istotną cechą wyróżniającą Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne jest to, że rejestr prowadzony jest lokalnie przez Urzędy Wojewódzkie. Rejestry lokalne prowadzone 

są ręcznie. Gestorzy wskazują na potrzebę informatyzacji rozwiązania i wprowadzenia systemu centralnego. 
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3.22 REJESTR LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI 

WNIOSEK W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WYSTAWIENIA 

ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

3.22.1. Opis rejestru 

Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń 

Lekarskich prowadzi Gestor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mieszczący się pod adresem: 01-748 Warszawa, 

ul. Szamocka 3/5, tel.: (22) 667 26 65, (22) 667 27 65, fax.: (22) 667 26 67, e-mail: cot@zus.pll, strona WWW: 

http://www.zus.pl. 

Gestor rejestru odmówił przeprowadzenia ankiety, uzasadniając tym, że „informacje [wymagane ankietą] 

stanowią tajemnice prawnie chronioną, o której mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, 

ponieważ są to informacje opisujące sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Udostępnienie takich 

informacji jest możliwe na podstawie przepisu prawa lub umowy, której stroną jest Zakład”. W związku z tym, 

opis rejestru został sporządzone w oparciu o dane powszechnie dostępne. 

Podstawę prawną rejestru stanowi Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 159). 

Na podstawie zapisu artykułu 56 ww. ustawy należy wnioskować że ZUS nie prowadzi oddzielnego rejestru na 

potrzeby Lekarzy dentystów lecz stanowi on część Rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych 

felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich. 

Zgodnie z ustawą aby lekarz dentysta posiadał uprawnienia od wystawiania zaświadczeń lekarskich dotyczących 

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, 

konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny musi 

uzyskać  odpowiednie upoważnienie w formie decyzji z ZUS. 

Ponadto musi on posiadać prawo wykonywania zawodu oraz powinien złożyć pisemne oświadczenie, że 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy (art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010.77.512 

ze zmianami, zwana dalej ustawą).  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich ZUS może, cofnąć 

upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty 

uprawomocnienia się decyzji. Cofniecie uprawnienia następuje w szczególności, gdy zaświadczenie lekarskie 

zostało wystawione: 

• bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, 

• bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do 

pracy 

Dane zgromadzone w rejestrze, ZUS wykorzystuje do weryfikacji informacji odnośnie lekarzy dentystów, którym 

wydawane są druki lekarskie (bloczki zwolnień). Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Naczelnej Radzie 

Lekarskiej informacje zgromadzone w rejestrze w celu korzystania z nich przez okręgowe rady lekarskie w celu 

weryfikacji danych. Z rejestru informacje na temat swoich danych zapisanych w rejestrze może uzyskać lekarz 

dentysta, jeśli wystąpi z odpowiednim wnioskiem. 
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Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń 

Lekarskich jest to rejestr prowadzony centralnie, przez jedną instytucję. Z tego poziomu udostępniane są też 

dane. 

Przywołana na wstępie Ustawa  w artykule 56 ust. 1 definiuje zakres danych rejestrowanych w Rejestrze 

Lekarzy Dentystów, którzy zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich. 

Są to: 

 

Tabela 176: Zakres danych rejestrowanych w Rejestrze Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie 

Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

Lp. Grupa danych Atrybut 

1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny; 

2 Dane identyfikacyjne Numer prawa wykonywania zawodu; 

3 Dane wnioskodawcy Imię i nazwisko; 

4 Dane wnioskodawcy nr PESEL; 

5 Dane wnioskodawcy NIP; 

6 Dane dot. specjalizacji Rodzaj i stopień specjalizacji; 

7 Dane dot. miejsca wykonywania zawodu Miejsce wykonywania zawodu; 

8 Dane dot. izby lekarskiej Nazwa i siedziba właściwej izby lekarskiej; 

9 Dane dot. wydanych druków zaświadczeń lekarskich Informacja o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich; 

10 Dane dot. statusu upoważnienia 
Informacja o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa 
w art. 54.Ustawy 

 

W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarz dentysta powinien 

wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. 

Wniosek ten składa się z 5 opisanych poniżej obszarów danych: 

 

Tabela 177: Zakres danych we Wniosku w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

Grupa danych Atrybut 

1. Dane identyfikacyjne lekarza 

a. Pesel lekarza  

b. NIP lekarza 

c. Typ dokumentu (dowód osobisty / paszport ) 

d. Seria i nr dokumentu  

e. Nazwisko lekarza 

f. Imię pierwsze lekarza 

g. Data urodzenia lekarza 
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Grupa danych Atrybut 

2. Dane adresowe  

a. Kod pocztowy  

b. Miejscowość 

c. Ulica 

d. Nr domu  

e. Nr lokalu 

f. Nr telefonu 

g. Nr faksu 

3. Dane o posiadanych 
specjalizacjach 

a. Pierwsza posiadana specjalizacja 

b. Stopień pierwszej specjalizacji 

c. Druga posiadana specjalizacja 

d. Stopień drugiej specjalizacji 

e. Trzecia posiadana specjalizacja 

f. Stopień trzeciej specjalizacji 

4. Miejsce wykonywania zawodu 

a. Nazwa skrócona 

b. NIP 

c. Kod pocztowy 

d. Miejscowość 

e. Ulica  

f. Nr domu 

g. Nr lokalu 

5. Inne dane 

a. Numer prawa wykonywania zawodu 

b. Nazwa okręgowej izby lekarskiej 

c. Pierwsze zgłoszenie lekarza 

d. Kolejne zgłoszenie 

e. Data wypełnienia dokumentu 

f. Data wpływu do ZUS 

 

Dodatkowo wniosek zwiera: 

• OŚWIADCZENIE o następującej treści: 

„Na podstawia art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających 

z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 

Dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy (a) 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.” 

• Miejsce na podpis lekarz i pieczęć lekarza 

• POUCZENIE o treści: 

1. Należy podać nazwę specjalizacji zgodnie z zapisem na dyplomie specjalizacji 

2. W polu stopień specjalizacji należy wpisać stopień słownie „PIERWSZY”, „DRUGI”. 

3. W polu Nazwa Okręgowej Izby Lekarskiej należy wpisać np.: „DOLNOŚLĄSKA”, „KUJAWSKO-

POMORSKA”. 
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4. Do wniosku należy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu. 

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić że rejestr przetwarza następujące dane objęte ustawą 

o Ochronie danych osobowych: 

• PESEL,  

• NIP,  

• Nr i seria paszportu,  

• Imię, Nazwisko,  

• Data urodzenia,  

• Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu),  

• Nr telefonu,  

• Inne dane (nr wykonywania zawodu, nazwa okręgowej izby lekarskiej). 

Na druku ZUS FZLA (wg wzoru obowiązującego na dzień 17-03-2014) Mie przewidziano miejsca na zgodę dot. 

przetwarzania ww danych osobowych. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2014 poz. 159 t.j.) również nie przewiduje 

takiej zgody. 

Główne procesy realizowane na danych znajdujących się w rejestrze to:  

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 

Z powszechnie dostępnych informacji wynika, iż rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje 

z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu, niej jest on również stosowany poza granicami 

Polski.  Prawo nie przewiduje natomiast wykluczenia dotyczącego pracowników medycznych spoza Polski 

a druk ZUS FZLA dopuszcza wskazanie wnioskodawcy jako cudzoziemca (poz. 06 druku). 

Statystyki dotyczące liczebności zarejestrowanych przedmiotów rejestru nie są publicznie dostępne natomiast  

z informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Zdrowia wynika, że ZUS obsługuje w zakresie wydawania 

recept ponad 140 tys. podmiotów. 

Ze względu na planowaną współpracę w zakresie wystawiania e-zwolnień z projektowanym przez CSIOZ 

systemem pn. "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych" rejestr będzie prawdopodobnie wykorzystywany również we współpracy z tym 

systemem. 
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3.23 REJESTR LEKARZY, KTÓRZY ZGŁOSILI WNIOSEK W SPRAWIE 

UPOWAŻNIENIA DO WYSTAWIENIA ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

3.23.1. Opis rejestru 

Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

prowadzony jest przez Gestora: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mieszczący się pod adresem: 01-748 

Warszawa, ul. Szamocka 3/5, tel.: (22) 667 26 65, (22) 667 27 65, fax.: (22) 667 26 67, e-mail: cot@zus.pll, 

strona WWW: http://www.zus.pl. 

W rzeczywistości jest to ten sam rejestr co opisany w poprzednim rozdziale Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy 

Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich. Potwierdza to m.in. treść 

art. 56 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 poz. 159 j.t.), zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

prowadzi rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie 

upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Odniesienia w ustawie odnoszą się również do 

rejestru, a nie rejestrów co potwierdza, że jest to jeden byt (a nie dwa odrębne). 
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3.24 REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZĄ 

3.24.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest przez następujących Gestorów: 

• Ministerstwo Zdrowia 

00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: 

http://www2.mz.gov.pl 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Administrator Techniczny systemu) 

00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A, tel.: (22) 597 09 27, fax.: (22) 597 09 47, e-mail: 

biuro@csioz.gov.pl, strona WWW: http://www.csioz.gov.pl 

• Okręgowe Izby Lekarskie reprezentowane przez Okręgową Izbę Lekarska w Gdańsku 

80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33, tel.: (58) 524 32 00, fax: (58) 524 32 01, e-mail: 

komisjapraktyk@oilgdansk.pl, adres WWW: http://oilgdansk.pl/ 

• Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowane przez Warszawską Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych 

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 63, tel.: (22) 826 84 77, e-mail: woipip@woipip.pl, adres WWW: 

http://woipip.pl/  

• Urzędy Wojewódzkie reprezentowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, tel.: (22) 695 69 95, e-mail: info@mazowieckie.pl, strona WWW: 

http://www.mazowieckie.pl 

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej CSIOZ występuje jako administrator techniczny rejestru. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestorów: 

 

Tabela 178: RPWDL – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Kajetan Wojsyk 

Stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Europejskich 

Telefon (48) 22 597-09-74 

E-mail k.wojsyk@csioz.gov.pl 

Imię i nazwisko Małgorzata Zadrożniak 

Stanowisko 
Radca Ministra, Wydział Organizacyjno-Prawny Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia 

Telefon (22) 634 94 52 

E-mail m.zadrozniak@mz.gov.pl 

Imię i nazwisko Urszula Kuroczycka 

Stanowisko Kierownik Oddziału Rejestru Podmiotów Leczniczych 

Telefon (22) 695 69 03  

E-mail ukuroczycka@mazowieckie.pl 
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3.24.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) (poprzednia nazwa jednej z części obecnego 

RPWDL: eRZOZ – Elektroniczny Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej) dostępny jest pod następującym adresem 

internetowym: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/. 

W ramach tego rejestru przechowywane są księgi rejestrowe podmiotów leczniczych, praktyk indywidualnych 

oraz grupowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz praktyk indywidualnych oraz grupowych pielęgniarek 

i położnych. Obecnie celem rejestru jest gromadzenie i udostępnianie tych danych; dane te nie są aktualnie 

nigdzie przekazywane w ramach żadnych procesów biznesowych (nie istnieją usługi WebService). Zrzut bazy 

danych przekazywany jest do GUS. 

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności: 

• tworzenie wniosków: 

o o wpis podmiotu do rejestru, 

o o wpis zmian w rejestrze, 

o 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. 

Podmiotem, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu 

obsługującego rejestr (Wykonawcą lub odpowiedzialnym za utrzymanie systemu) jest Asseco Poland SA, 

mieszcząca się pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel. (48) 17 888-55-55.  

Komentarz przekazany przez OIL w Gdańsku: od 20 lutego 2012 roku za wykonanie i utrzymanie 

systemu odpowiedzialna był a firma 4System sp. zoo. Następnie 1.07.2012 utrzymanie i wykonanie 

systemu przejęło Asseco Poland S.A. 7 stycznia 2014 za utrzymanie odpowiedzialny jest CSIOZ 

(administrator techniczny). 

Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia. 

Gestor jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr. 

3.24.3. Data powstania rejestru 

Rejestr eRZOZ powstał ok. 2005 roku, RPWDL w obecnym kształcie funkcjonuje od 2012 r. 

3.24.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Inny - Rejestr prowadzony przez organy rejestrowe za pomocą rejestru centralnego, dane 

udostępniane centralnie 

Wyjaśniono przy tym, że rejestr prowadzony jest przez organy rejestrowe. 
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3.24.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (DB2). 

Format danych w rejestrze określono jako: 

• Tabele elektronicznej bazy danych. 

3.24.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Główny Urząd Statystyczny, 

• Ministerstwo Zdrowia,  

• CSIOZ, 

• WCZP (Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego), 

• ZOZ (Zakład Opieki Zdrowotnej))/PWDL (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą), 

• Urząd Wojewódzki, 

• Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, 

• Okręgowa Izba Lekarska, 

• Wojskowa Izba Lekarska. 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 179: RPWDL – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego od-

biorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użytkownik 
Internetu bez konieczności logowania 
lub informacja udzielana telefonicznie) 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Główny Urząd Statystyczny T N 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2012 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2013 Dz.U. 2012 nr 0 
poz. 1391 

Ministerstwo Zdrowia - pracownik z 
uprawnieniami 

T N 
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony Zdrowia) 

T N 
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) (stan na dzień 
10.01.2014 r.) 
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Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego od-

biorcy. 

WCZP (Wojewódzkie Centrum Zdrowia 
Publicznego) 

T N 

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego Łódź 
prowadzi rejestr (jest jego Gestorem) na podstawie 
upoważnienia Wojewody zgodnie z Ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 
2013 r., poz. 217) (stan na dzień 10.01.2014 r.) 

ZOZ (Zakład Opieki Zdrowotnej))/PWDL 
(Podmiot Wykonujący Działalność Lecz-
niczą)  - upoważniony pracownik 

T T 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Inny: 
1 

Urząd Wojewódzki – upoważ-
niony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Inny: 
2 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych – upoważniony pra-
cownik 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Inny: 
3 

Okręgowa Izba Lekarska – upo-
ważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Inny: 
4 

Wojskowa Izba Lekarska -– 
upoważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 
106  (stan na dzień 12.12.2013 r.) 

 

Gestor przekazał następujące informacje dotyczące szacunkowej liczebności odbiorców rejestru oraz 

szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczby odwiedzin: 

 

Tabela 180: RPWDL – liczebność odbiorców rejestru oraz liczba odwiedzin 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Liczebność 

ogółem 
Przeciętna miesięcz-
na liczba odwiedzin 

1. Urząd Wojewódzki – upoważniony pracownik  16 500 000 

2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – upoważniony pracownik 45 200 000 

3. Okręgowa Izba Lekarska - upoważniony pracownik 23 500 000 

4. Wojskowa Izba Lekarska - upoważniony pracownik 1 10 000 

5. Anonimowy odbiorca  30 000 000 2 975 382 

6. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą - upoważniony pracownik 200 000 2 000 000 

7. Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia) 1 5 000 

8. GUS 1 0,2 

9. Ministerstwo Zdrowia - pracownik z uprawnieniami 2 200 

 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 
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Tabela 181: RPWDL – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW 
http://www.rpwdl.csioz.go
v.pl 

Ograniczenia 
w dostępie:  

Są ograniczenia wynikające z Ustawy o 
Ochronie Danych Osobowych.  Brak możliwości 
eksportu danych dla anonimowego 
użytkownika. Osoby niezalogowane nie mają 
dostępu do pełnej funkcjonalności Rejestru. 

 

Ponadto, do dnia 2013-03-31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2012.1373) dopuszczało składanie 

wniosków w postaci papierowej. Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których 

wykorzystywany jest rejestr przez każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 182: RPWDL – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany 

odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Urząd Wojewódzki – upoważniony pracownik  S – cele stanowiące 4 

2. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – upoważniony 
pracownik 

S – cele stanowiące 4 

3. Okręgowa Izba Lekarska - upoważniony pracownik S – cele stanowiące 4 

4. Wojskowa Izba Lekarska - upoważniony pracownik S – cele stanowiące 4 

5. Anonimowy odbiorca  IN – cele informacyjne 2 

6. 
Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą - upoważniony 
pracownik 

S – cele stanowiące 4 

7. GUS IN – cele informacyjne 4 

8. 
Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia) 

W - cele weryfikacyjne 4 

9. Ministerstwo Zdrowia - pracownik z uprawnieniami W - cele weryfikacyjne 4 

*) Ocena 2 – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy mało istotny (ułatwia i przyspiesza pracę częściowo), ale nie jest 

niezbędny 

Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia tego 

rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła, 

• logowanie za pomocą certyfikatu (w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego), 

• użycie profilu zaufanego ePUAP. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 233 / 540 

3.24.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 
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Tabela 183: RPWDL – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt da-
nych 

Aktualizacja Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których realizowany jest 
dostęp: 

Uwagi 

C
zy
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e
ra

cj
a 
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st
ę
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a?
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ag
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e
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p
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Urząd Wojewódzki – upo-
ważniony pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadzenie rejestru dla Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą     

System raz w tygodniu wykonuje zrzut 
danych do których dostęp wymaga 
uwierzytelnienia 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i 
Położnych – upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadzenie rejestru dla praktyk zawo-
dowych wykonywanych przez pielęgniarki 
lub położne 

System raz w tygodniu wykonuje zrzut 
danych do których dostęp wymaga 
uwierzytelnienia 

Okręgowa Izba Lekarska – 
upoważniony pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadzenie rejestru dla praktyk zawo-
dowych wykonywanych przez lekarzy oraz 
lekarzy dentystów 

System raz w tygodniu wykonuje zrzut 
danych do których dostęp wymaga 
uwierzytelnienia 

Wojskowa Izba Lekarska – 
upoważniony pracownik 

T T T T T T T T T T 
Prowadzenie rejestru dla praktyk zawo-
dowych w odniesieniu do członków Woj-
skowej Izby Lekarskiej         

System raz w tygodniu wykonuje zrzut 
danych do których dostęp wymaga 
uwierzytelnienia 

Anonimowy odbiorca T N N N N N N N N N Nie dotyczy 
Nie jest możliwe określenie procesów, 
w ramach których realizowany jest 
dostęp dla anonimowego odbiorcy. 

ZOZ /PWDL (Podmiot Wyko-
nujący Działalność Leczniczą)  
- upoważniony pracownik 

T T T T N N T T N N 
Wprowadzanie i aktualizacja danych do 
rejestru przez Podmiot Wykonujący Dzia-
łalność Leczniczą 

Brak 

Główny Urząd Statystyczny T T N N N N N N N N 
Proces pozyskiwania danych statystycz-
nych 

Brak 

Pracownik CSIOZ T T N N N N N N T T Nie udzielono informacji Nie udzielono informacji 

Ministerstwo Zdrowia - pra-
cownik z uprawnieniami 

T T N N N N N N N N Nie udzielono informacji Nie udzielono informacji 
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Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 184: RPWDL – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 

Czy proces 
wymaga 
uwierzy-

telnienia? 

Opis procesu 

Czy przebieg 
jest kontro-

lowany przez 
system IT? 

Prowadzenie rejestru dla 
Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

T 

Uwierzytelnienia wymaga krok dotyczący dokonania wpisu i 
aktualizacji danych w rejestrze. 
Cały  proces nie jest kontrolowany przez system IT, jedynie 
krok dokonania wpisu do rejestru. 

N 

Prowadzenie rejestru dla 
praktyk zawodowych wyko-
nywanych przez pielęgniarki 
lub położne     

T 

Uwierzytelnienia wymaga krok dotyczący dokonania wpisu i 
aktualizacji danych w rejestrze. 
Cały  proces nie jest kontrolowany przez system IT, jedynie 
krok dokonania wpisu do rejestru. 

N 

Prowadzenie rejestru dla 
praktyk zawodowych wyko-
nywanych przez lekarzy oraz 
lekarzy dentystów     

T 

Uwierzytelnienia wymaga krok dotyczący dokonania wpisu i 
aktualizacji danych w rejestrze. 
Cały  proces nie jest kontrolowany przez system IT, jedynie 
krok dokonania wpisu do rejestru. 

N 

Prowadzenie rejestru dla 
praktyk zawodowych w 
odniesieniu do członków 
Wojskowej Izby Lekarskiej   

T 

Uwierzytelnienia wymaga krok dotyczący dokonania wpisu i 
aktualizacji danych w rejestrze. 
Cały  proces nie jest kontrolowany przez system IT, jedynie 
krok dokonania wpisu do rejestru. 

N 

Wprowadzanie i aktualizacja 
danych do rejestru przez 
Podmiot Wykonujący Dzia-
łalność Leczniczą 

T 

Uwierzytelnienia wymaga krok dotyczący dokonania wpisu i 
aktualizacji danych w rejestrze. 
Cały  proces nie jest kontrolowany przez system IT, jedynie 
krok dokonania wpisu do rejestru. 

N 

Proces pozyskiwania danych 
statystycznych 

T 
Uwierzytelnienie rozumiane jest w tym przypadku jako prze-
kazanie danych upoważnionej osobie (pracownik GUS) 

N 

Komentarz OIL w Gdańsku: Nie wszystkie etapy procesu są kontrolowane przez system IT. System zawiera elementy 

walidacyjne (np. adres, REGON, telefon, itp.) i wymaga uwierzytelnienia. 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru, 

• pozyskiwanie danych statystycznych (zapytania SQL). 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 185: RPWDL – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces 
Dla 

obiektu 
Aktorzy 

Poziom złożoności 
procesu: 

Intuicyjność 
procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 
danych przetwarzanych w procesie: 

Efektywność procesu: 

Rejestracja 
przedmiotu rejestru 
w rejestrze 

PWDL 
Zainteresowany 
podmiot, Organ 
rejestrowy 

3 
(proces wykorzystuje 

komunikację z jednym 
systemem 

zewnętrznym (spoza 
organizacji)) 

2 
(proces jest w 
znacznej części 
nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 
(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny 
(tj. stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca), ulepszenia 
są możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w 
rejestrze wpisu na 
temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

PWDL 
Zainteresowany 
podmiot, Organ 
rejestrowy 

2 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

wielu systemów) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

3 
(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny 
(tj. stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca), ulepszenia 
są możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat 
zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

PWDL 

Zainteresowany 
podmiot, Organ 
rejestrowy, 
Anonimowy 
odbiorca 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

2 
(dany proces jest w znacznej części 

nieefektywny (tj. jest długi, ale nie przeszkadza 
to w osiągnięciu celu przez odbiorców 

systemu), ulepszenia procesu są wskazane) 

Uzyskanie odpisu (np. 
w postaci wydruku 
lub raportu) z 
rejestru dla danego 
przedmiotu rejestru 

PWDL 
Zainteresowany 
podmiot, Organ 
rejestrowy 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

3 
(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny 
(tj. stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca), ulepszenia 
są możliwe, ale nie są konieczne) 

Uzyskanie dostępu 
do rejestru 

Nie 
dotyczy 

Zainteresowany 
pracownik organu 
rejestrowego, 
zarejestrowany 
podmiot 
(uprawniona osoba) 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

4 
(dany proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od początku 
do końca) i nie wymaga ulepszeń) 
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Proces 
Dla 

obiektu 
Aktorzy 

Poziom złożoności 
procesu: 

Intuicyjność 
procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 
danych przetwarzanych w procesie: 

Efektywność procesu: 

Pozyskiwanie danych 
statystycznych 
(zapytania SQL) 

PWDL 
Zainteresowany 
Podmiot, Organ 
rejestrowy 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

2 
(proces jest w 
znacznej części 
nieintuicyjny i 

niejasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części efektywny 
(tj. stosunkowo szybko można przeprowadzić 

dany proces od początku do końca), ulepszenia 
są możliwe, ale nie są konieczne) 

 

Dodatkowo, zgodnie z informacją udzieloną w ankiecie: w trakcie rejestracji przedmiotu rejestru w rejestrze - w trakcie wypełniania wniosku online system komunikuje się 

z systemem REGON. 

Poniżej przedstawiono informacje odnośnie najczęściej występujących incydentów dotyczących obsługi danych w rejestrze. 

 

Tabela 186: RPWDL – najczęściej występujące incydenty dotyczące obsługi danych w rejestrze 

Rodzaj incydentu 

Średnia liczba 
incydentów w 

ciągu 
miesiąca 

Istotność z punktu widzenia całego rejestru Uzasadnienie oceny 

Średni czas na 
przywrócenie 

stanu 
pożądanego 

Uwagi dotyczące incydentu 

Zarządzanie uprawnieniami - 
konto użytkownika 

200 

3 
(bardzo istotny - uniemożliwia wykonywanie 

części kluczowych procesów na 
przedmiotach rejestru) 

Brak aktywnego loginu powoduje 
niemożliwość wystawiania 
wniosków (np.: wpis, zmiana 
danych). 

ok.30 minut Nie zgłoszono 

Zapewnienie SLA 2 

4 
(kluczowy - destabilizuje lub całkowicie 
uniemożliwia funkcjonowanie całego 

rejestru) 

System RPWDL nie działa brak 
możliwości dokonania jakiejkolwiek 
operacji. 

ok.30 minut 
Obsługa incydentu polega głównie 
na ponownym uruchomieniu 
systemu lub poszczególnych usług. 
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Rodzaj incydentu 

Średnia liczba 
incydentów w 

ciągu 
miesiąca 

Istotność z punktu widzenia całego rejestru Uzasadnienie oceny 

Średni czas na 
przywrócenie 

stanu 
pożądanego 

Uwagi dotyczące incydentu 

Wyszukiwarka 
Przedsiębiorstwa Podmiotu 
Leczniczego pobiera siedzibę 
podmiotu zamiast komórek 
organizacyjnych PPL. 

Stały problem 

4 
(kluczowy - destabilizuje lub całkowicie 
uniemożliwia funkcjonowanie całego 

rejestru) 

Stały problem utrudniający 
poprawne wprowadzenie danych 
do rejestru - powoduje potrzebę 
dodatkowych analiz i zasadniczo 
wydłuża pracę. 

Nie wskazano 
Incydent był zgłaszany wszystkim 
wykonawcom. 

Komórki przedsiębiorstw 
leczniczego są wyświetlane w 
wyszukiwarce numerycznie 
zamiast wskazywać 
prawidłowa nazwę i adres 

Stały problem 

4 
(kluczowy - destabilizuje lub całkowicie 
uniemożliwia funkcjonowanie całego 

rejestru) 

Brak możliwości wyboru 
odpowiedniej komórki 
organizacyjnej. 

Nie wskazano 
Incydent był zgłaszany wszystkim 
wykonawcom. 

Podczas wyboru komórki 
organizacyjnej w widoku 
ekranu nie jest widoczny 
przycisk pobierz - wymagane 
jest chwilowe pomniejszenie 
czcionki aby uzyskać dostęp 
do przycisku 

Stały problem 

3 
(bardzo istotny - uniemożliwia wykonywanie 

części kluczowych procesów na 
przedmiotach rejestru) 

Incydent znacząco utrudnia prace z 
systemem. 

Nie wskazano 

Incydent był zgłaszany wszystkim 
wykonawcom. 
OIL w Gdańsku zgłosiło dodatkowy 
incydent: wylogowywany 
użytkownika po upływie 
określonego czasu bez 
automatycznego zapisania danych 
np. jako kopia robocza. 
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3.24.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania 

identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 187: RPWDL – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGODAWCY 

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej 

Podmiot Leczniczy 

 

W rejestrze znajdują się (jako podmioty lecznicze) również przedsiębiorcy - lekarze, lekarze dentyści oraz 

pielęgniarki i położne, a także niektóre apteki - za pomocą wyszukiwarki można znaleźć tego typu podmioty. 

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą jest głównym przedmiotem rejestru. 

W rejestrze przechowywana jest pełna struktura organizacyjna dot. Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r wraz z późn. zm. 

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.  

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą - określa zbiór trzech grup podmiotów: Praktyka Lekarza/Lekarza 

dentysty, Praktyka Pielęgniarki/Położnej, Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą inną niż praktyka. 

W dalszych pytaniach dotyczących danych liczbowych i statystycznych dla Podmiotu Wykonującego Działalność 

Leczniczą podane są dane sumaryczne (zagregowane) dla wszystkich trzech grup wymienionych powyżej.  

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności przedmiotów rejestru: 

 

Tabela 188: RPWDL – liczebność przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą 134 000 130 000 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty 120 000 113 886 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej 18 000 17 245 

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą inną niż praktyka 27 794 19 736 

Wartości podane w tabeli są przybliżeniami. 

 

Zarówno w przypadku przedmiotu głównego jak i pozostałych przedmiotów rejestru, w systemie można 

również odszukać podmioty, które zakończyły działalność (wpis archiwalny) – stąd liczba obiektów w rejestrze 

przekracza całkowitą rzeczywistą liczbę podmiotów. 
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W odniesieniu do statystyk dotyczących obiektów w rejestrze, przedstawiono statystyki zagregowane, zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 

Tabela 189: RPWDL – statystyki dotyczące obiektów w rejestrze 

Przedmiot rejestru 

Liczba zapytań 
do rejestru na 

przestrzeni 
ostatnich 12 

miesięcy 

Średnia wywo-
łań losowego 
egzemplarza 

obiektu na prze-
strzeni miesiąca 

Mediana wy-
wołań losowe-
go egzempla-
rza obiektu na 

przestrzeni 
miesiąca 

Dynamika (%) 
przyrostu liczby 
obiektu w reje-
strze na prze-
strzeni roku 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty* Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej* Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą inną 
niż praktyka 

37 714 344 4 190 617 Brak danych 1,0% 

*) CSIOZ posiada zagregowane statystyki (liczby zapytań) dla ww. rejestru, tzn. dane przedstawione w ostatnim wierszu są danymi łącznymi 

- razem z praktykami. 

 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla 

obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 190: RPWDL – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot reje-
stru 

Podstawa prawna dla obowiąz-
kowości wpisu 

Warunki wpisu do rejestru (jeśli istnieją) 
Warunki wypi-

su z rejestru 
(jeśli istnieją) 

Podmiot Wyko-
nujący Działal-
ność Leczniczą 
inną niż praktyka 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z późn. zm.), art. 106  
(stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Wymagane pozwolenie na prowadzenie działal-
ności leczniczej oraz zakończona sukcesem 
weryfikacja przez Gestora. Wymagana wcze-
śniejsza rejestracja podmiotu w REGON. 

Zakończenie 
prowadzenia 
działalności 
leczniczej 

Praktyka Leka-
rza/ Lekarza 
dentysty 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z późn. zm.), art. 106  
(stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Wymagane pozwolenie na prowadzenie działal-
ności leczniczej oraz zakończona sukcesem 
weryfikacja przez Gestora. Wymagana wcze-
śniejsza rejestracja lekarza/lekarza dentysty w 
Centralnym Rejestrze Lekarzy. 

Zakończenie 
prowadzenia 
działalności 
leczniczej 

Praktyka Pielę-
gniarki/ Położnej 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z późn. zm.), art. 106  
(stan na dzień 12.12.2013 r.) 

Wymagane pozwolenie na prowadzenie działal-
ności leczniczej oraz zakończona sukcesem 
weryfikacja przez Gestora. Wymagana wcze-
śniejsza rejestracja pielęgniarki/położnej w 
Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 

Zakończenie 
prowadzenia 
działalności 
leczniczej 

 

Administrator techniczny rejestru zaznaczył, że zarówno wpis do rejestru, jak i wypis z rejestru jest 

obligatoryjny. Egzekwowanie wpisu do rejestru jest łatwe, wypisu jest trudniejsze, stąd liczba podmiotów 

zarejestrowanych w rejestrze może być większa niż podmiotów faktycznie wykonujących działalność leczniczą 

w Polsce. Nie jest możliwa ocena skali tego problemu. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 
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Dla rejestru zdefiniowane są grupy uprawnień – przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Tabela 191: RPWDL - szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla rejestru 

Nazwa grupy uprawnień 
Należący do niej 

użytkownicy 
Zakres danych, do których jest dostęp 

dla danej grupy 
Kto przypisuje użytkowników 

do danej grupy uprawnień 

Praktyki lekarzy i lekarzy 
dentystów 

lekarz; lekarz 
dentysta 

obsługa wniosku; portal użytkownika; system/organ rejestrowy 

Praktyki pielęgniarek i 
położnych 

pielęgniarka  obsługa wniosku; portal użytkownika; system/organ rejestrowy 

podmiot leczniczy pracownik obsługa wniosku; portal użytkownika; system/organ rejestrowy 

organy rejestrowy pracownik 
obsługa portalu użytkownika organu 
rejestrowego 

administrator 

administrator administrator 
zarządzanie kontami uprawnionych 
użytkowników; administracja systemem; 

administrator na podstawie 
upoważnienia 

administrator techniczny 
administrator 
techniczny 

baza danych 
administrator na podstawie 
upoważnienia 

 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Ponadto rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych obiektów w rejestrze. 

Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji (jednakowy dla każdego rodzaju 

obiektów): 

 

Tabela 192: RPWDL – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych TAK TAK  Tylko dla zalogowanych użytkowników. 

Przeszukiwanie danych TAK TAK  Tylko dla zalogowanych użytkowników. 

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych TAK TAK TAK   

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.24.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowią: 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), art. 

106  (stan na dzień 08.01.2014 r.), 
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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 

(stan na dzień 08.01.2014 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (stan na dzień 08.01.2014 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 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 (stan na dzień 08.01.2014 r.). 

 

3.24.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 193: RPWDL – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. 
Praktyka Lekarza/Lekarza 
dentysty 

Imię i nazwisko, REGON, NIP, Numer prawa wykonywania zawodu, Adres 
zamieszkania, Adres do korespondencji, Adres praktyki 

2. Praktyka Pielęgniarki/Położnej 
Imię i nazwisko, REGON, NIP, Numer prawa wykonywania zawodu, Adres 
zamieszkania, Adres do korespondencji, Adres praktyki 

3. 
Podmiot Wykonujący Działalność 
Leczniczą inną niż praktyka 

Imię i nazwisko, REGON, NIP, Adres do korespondencji 

 

W odniesieniu do danych osobowych występujących w rejestrze, ankietowane podmioty zgłosiły następujące 

komentarze: 

• CSIOZ nie jest administratorem danych osobowych w obrębie tego rejestru. CSIOZ nie jest w stanie 

określić zakresu danych osobowych zgłoszonych do GIODO dla tego rejestru.  

• Komentarz OIL w Gdańsku: w definicji Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą zawierają się 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty i Praktyka Pielęgniarki/Położnej, których dotyczą dane osobowe. 

Zagadnienie nie dotyczy Podmiotów Leczniczych.  

• Komentarz Urzędu Wojewódzkiego: rejestr nie podlega zgłoszeniu do GIODO. 

Dane osobowe są zarządzane z poziomu lokalnego. Administrator techniczny rejestru wskazał, że dane 

osobowe w rejestrze są zarządzane w sposób prawidłowy. 

3.24.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 
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Ze względu na powszechny dostęp do Rejestru mogą z niego korzystać podmioty z całego świata. Każda osoba 

(także z zagranicy) może w celu poinformowania się o specjalności czy adresie lub numerze telefonu (a także 

innych danych znajdujących się w księgach rejestrowych) skorzystać z rejestru RPWDL. 

3.24.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

W odpowiedzi na pytanie: Czy Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej z  uruchomieniem 

rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej do systemów elektronicznych)?, administrator techniczny wybrał 

odpowiedź: NIE. 

Rejestr podlega okresowym audytom lub kontrolom. Dokumentacja z  przeprowadzonych audytów lub kontroli 

rejestru jest przechowywana. 

Dokumentacja techniczna 

Rejestr posiada dokumentację techniczną, jednak nie jest to pełna dokumentacja wykonawcza, a jedynie 

dokumentacja opisująca wcześniejszą wersję systemu (eRZOZ), która w najistotniejszych fragmentach opisuje 

ideę rejestru. 

Stan posiadania dokumentacji technicznej rejestru został oceniony na poziomie 3, co oznacza, że dokumentacja 

jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego 

rejestru obszarów), jest poprawna merytorycznie, ale nie dostarcza wystarczającej ilości przydatnych informacji 

lub informacje te są niezrozumiałe. Prowadzone są prace w celu uzyskania kompletności dokumentacji. 

Rejestr posiada dokumentację użytkową - w formie e-learningu oraz dobrze opisanych podpowiedzi 

zaimplementowanych w systemie. Stan posiadania dokumentacji użytkowej rejestru został oceniony na 

poziomie 5, co oznacza, że dokumentacja jest kompletna, poprawna merytorycznie i bogata w przydatne 

informacje (dokumentację można określić jako wzorcową). 

3.24.13. Model architektoniczny rejestru 

Na podstawie porównania oceny RPWDL dokonanej przez ankietowane podmioty ocenić można, że model 

architektoniczny rejestru jest  w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru. Rejestr został 

zbudowany zgodnie z założeniami oraz aktami prawa regulującymi jego funkcjonowanie. System stanowić 

będzie część systemu informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją przekazaną przez OIL w Gdańsku: 

RPWDL mimo sukcesywnie wprowadzanych funkcjonalności wciąż wymaga ulepszeń systemowych, jak i zmian 

ergonomicznych. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)”, wskazano następujące rejestry: 
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Tabela 194: RPWDL – rejestry podobne/komplementarne 

Nazwa rejestru Rodzaj rejestru 
Ocena dopa-

sowania 
Uzasadnienie oceny 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie 
aptek ogólnodostępnych, punk-
tów aptecznych oraz rejestr udzie-
lonych zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych o dzia-
łów farmacji szpitalnej 

PODOBNY 4 
Rejestr prowadzony w tym samym modelu 
architektonicznym 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznych 

PODOBNY 4 
Rejestr prowadzony w tym samym modelu 
architektonicznym 

CEIDG KOMPLEMENTARNY 3 Istnieje możliwość wykorzystania WebServices 

REGON KOMPLEMENTARNY 3 Korzysta z WebServices 

Centralny Wykaz Świadczenio-
dawców 

KOMPLEMENTARNY 1 
Rejestry nie komunikują się ze sobą, brak 
możliwości oceny komplementarności 

Centralny Rejestr Lekarzy KOMPLEMENTARNY 1 
Rejestry nie komunikują się ze sobą, brak 
możliwości oceny komplementarności 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

KOMPLEMENTARNY 1 
Rejestry nie komunikują się ze sobą, brak 
możliwości oceny komplementarności 

 

3.24.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?” udzielono 

następujących informacji:  

„Każdy podmiot, który chce dokonać zmiany w rejestrze zobowiązany jest do wypełnienia wniosku. Dane 

wpisane we wniosku o dokonanie zmian są walidowane. Wniosek przesyłany jest do organu rejestrowego, 

gdzie następuje ponowna weryfikacja danych i ostateczne zatwierdzenie wniosku. Dopiero na tej podstawie 

dokonywane są zmiany w rejestrze. Integralność danych w bazie rejestru zapewniona jest mechanizmami 

systemu baz danych.” 

Rejestrowana jest lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Informacja 

o lokalizacji i statusie osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze pozyskiwana jest na podstawie 

zapisu następujących danych: adres IP. 

Rejestracja przepływu danych umożliwia korelacje zdarzeń - system umożliwia podpowiadanie wartości. 

Korelacja zdarzeń jest realizowana w czasie rzeczywistym i umożliwia budowanie alertów na tej podstawie. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze – podmiot/praktyka wskazuje organ rejestrowy odpowiedzialny za przetwarzanie swoich danych. 

System zarządzania bezpieczeństwem został opracowany, planowane jest jego formalne wdrożenie w pierwszej 

połowie 2014 roku. 

Nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 

27001 a podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada certyfikacji na zgodność z normą ISO 
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27001. Planowana jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem po jego wdrożeniu na zgodność 

z normą ISO 27001:2013  

Organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 

Ponadto, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana 

(utrzymywana aktualna), przy czym inwentaryzacja obejmuje rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania 

służącego do przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Podejmowane są działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają 

stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań 

oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z informacją przekazaną 

przez CSIOZ: zakres obowiązków jest adekwatny do posiadanych kompetencji przez pracowników CSIOZ.. 

Dodatkowo OIL w Gdańsku przekazała następującą informację: Zakresy obowiązków, wnioski o stworzenie 

nowych loginów użytkowników systemu, zmiana haseł. Komentarz OIL w Gdańsku: pomimo zgłoszenia 

wniosków o dezaktywacje kont czynność ta nie została wykonana przez administratora technicznego - sprawa 

wymagała interwencji ze strony OIL System nie wymaga i nie przypomina o okresowej zmianie hasła. 

Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników 

systemu: wniosek o zmianę uprawnień dostępu do systemu dla osoby, której zadania się zmieniają. 

Zapewnione są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Szkolenia przeprowadzane są minimum 2 razy w roku oraz po wprowadzeniu istotnych zmian w systemie. 

Ponadto: 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez monitorowanie dostępu do informacji oraz zapewnienie 

środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług 

sieciowych i aplikacji, 

• ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym 

i pracy na odległość. Zasady te obejmują: szyfrowane połączenie, dostęp poprzez VPN - udostepnienie 

"pracy zdalnej" następuje wyłącznie na wniosek Gestora, potwierdzony przez administratora 

technicznego (CSIOZ), 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – są to: zabezpieczenie loginem i hasłem lub certyfikatem 

niekwalifikowanym; w przypadku współpracy z ePUAP stosowany jest także profil zaufany, 

• istnieją umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr – umowa serwisowa jest ważna do dnia 2014-07-31, 

• w ramach umów serwisowych nie zapewniono możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy, 
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• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – zasady 

postępowania z informacjami określone są w obowiązujących procedurach; procedury te nie zakładają 

wykorzystywania urządzeń mobilnych (telefon, tablet), 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów 

teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (Są to 

mechanizmy proceduralne i organizacyjne - np. zapisy umów serwisowych. Aktualnie trwają prace w 

celu wdrożenia systemu rejestracji incydentów.), 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (audyty wewnętrzne uwzględniono w polityce bezpieczeństwa.), 

• prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany zapewnił 

rozliczalność takiej operacji (w przypadku WebServices - tak, w przypadku pobierania danych 

udostępnionych na stronie WWW - nie.), 

• prowadzący rejestr zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje z rejestru 

publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, 

który ma zastosowanie w tym rejestrze (informacje dotyczące ochrony przekazywanych danych do 

GUS są określone w przepisach prawa). 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – login i hasło, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – login i hasło, certyfikat, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – login i hasło, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej – wykorzystywany mechanizm https:, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach – z poziomu podmiotu, organu rejestrowego 

i administratora, 
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• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

poprzez LDAP, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez LDAP, 

• mechanizmy kryptograficzne – szyfrowanie połączenia na poziomie https., 

• usługi kryptografii niesymetrycznej – Https - na potrzeby wymiany klucza sesji, 

• podpisy cyfrowe dokumentów – podpis kwalifikowany, profil zaufany ePUAP. 

Odnośnie przesyłu haseł - jeśli podmiot używa funkcjonalności przypomnienia hasła, zostaje ono przesłane na 

adres mailowy podmiotu użyty w trakcie rejestracji. Hasło to nie jest zaszyfrowane, ale jest to hasło 

jednorazowego użytku, do natychmiastowej zmiany po jego użyciu.  

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co oznacza, 

że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, wybrano 

ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach. 

3.24.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

RPWDL komunikuje się z następującymi rejestrami referencyjnymi (systemami zewnętrznymi): 

 

Tabela 195: RPWDL – komunikacja z rejestrami referencyjnymi (systemami zewnętrznymi) 

System Sposób komunikacji Szczegóły Dane wejściowe i wyjściowe 

TERYT Offline Import danych 
Adresy (nazwy ulic i miejscowości) są importowane na 
podstawie wartości udostępnianych przez TERYT. 

REGON Online 
Komunikacja za pomo-
cą WebServices 

Nazwa podmiotu i REGON 

 

W odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu 

rejestru wskazano opcję Inny: Centralny Rejestr Świadczeniodawców, wskazując także, że „Dane 

identyfikacyjne podmiotów leczniczych występują również częściowo w CEIDG, KRS, REGON”. 

Poniższa tabela przedstawia części wspólne oraz różnice w zakresie danych przechowywanych przez omawiany 

rejestr oraz przez zidentyfikowane rejestry pokrewne: 
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Tabela 196: RPWDL - części wspólne oraz różnice w zakresie danych przechowywanych przez omawiany 

rejestr oraz przez zidentyfikowane rejestry pokrewne 

Lp. 
Nazwa reje-
stru pokrew-

nego 

Odnośnik do stro-
ny WWW rejestru 

pokrewnego  

Dane zawarte w rejestrze pokrewnym 
a nie zawarte w rejestrze analizowanym 

Dane wspólne dla obu reje-
strów 

1 

Centralny 
Rejestr 
Świadczenio-
dawców 

Adres nie jest 
udostępniony 
publicznie 

Brak danych 

Dane podmiotów leczniczych 
posiadających umowę z NFZ 
(wspólny jest pewien podzbiór 
tych danych). 

2 
Okręgowy 
Rejestr Leka-
rzy 

Brak 

Dane archiwalne praktyk zawodowych 
lekarzy/ lekarzy dentystów z przed poja-
wienia się rejestru RPWDL, szczegółowe 
dane osobowe lekarzy/lekarzy dentystów  

Większość danych wymienio-
nych w punkcie 4.1 - Dane za-
warte w rejestrze 

Uwaga przekazana przez Ministerstwo Zdrowia: rejestr zawiera unikalny zestaw danych, aczkolwiek istnieją rejestry (np. 

Rejestr Świadczeniodawców, REGON, CEIDG), które zawierają niektóre wspólne dane. 

 

Aktualnie trwają prace celem usprawnienia korzystania z rejestrów referencyjnych (np. CEIDG) oraz 

wprowadzenia słowników w zakresie ubezpieczeń oraz akredytacji. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (DB2). Jako format danych 

w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie ankietowanych instytucji, rozwiązanie 

związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga 

poprawy ani usprawnień. 

W odpowiedzi na prośbę o dokonanie ogólnej oceny sposobu przechowywania i formatu danych, wskazano że: 

„Format danych i sposób przechowywania danych jest adekwatny do specyfiki rejestru.” 

W odniesieniu do komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie 

zdrowia, wskazano że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia. Komentarz OIL w Gdańsku: Istnieje wypracowany 

standard komunikacyjny z systemami IT w ochronie zdrowia - pobieranie danych z Centralnego Rejestru 

Lekarzy. 

Standardem technologicznym dla omawianego rejestru, który jest w trakcie opracowywania, będzie 

komunikacja za pomocą usług WebService. 

Jakość łącza telekomunikacyjnego, przez który dostępny jest rejestr oceniono na poziomie 4, co oznacza, że 

łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent), 

a prędkość przesyłu  danych waha się w różnych porach dnia, częściowo uniemożliwiając natychmiastowy 

przesył danych (oceny dokonano zgodnie z raportami otrzymanymi za 2013 rok; Uzasadnienie przekazane przez 

OIL w Gdańsku: Prędkość przesyłu  danych waha się w różnych porach dnia. Długi czas oczekiwania na 

odpowiedź w przypadku podmiotów o dużej strukturze - przesyłane jest dużo danych). 

Rejestr współpracuje z platformą ePUAP, wykorzystując mechanizmy uwierzytelnienia w oparciu o profil 

zaufany ePUAP. Mechanizm współpracy z ePUAP funkcjonuje prawidłowo, przesył danych następuje bez 

opóźnień, przesyłane dane nie zawierają błędów. Komentarz OIL w Gdańsku: ocena powinna zostać 

wystawiona przez podmioty, które korzystają z ePUAP. Często występują błędy przy nawiązywaniu połączenia 

na podstawie informacji, jakie otrzymuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki od podmiotów leczniczych. 
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W odniesieniu do współpracy z P1, przekazano informację, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, ale 

współpraca jest planowana. 

Rejestr wykorzystuje słowniki TERYT oraz system kodów resortowych. Stosowane są następujące protokoły 

i standardy przechowywania oraz wymiany danych: 

• XML, 

• XAdES. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, wskazano, że poziom interoperacyjności 

systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 2). 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 197: RPWDL – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wy-
mogi określone daną cechą) 

  

Intuicyjność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia 
wymogi określone daną cechą) 

  

Atrakcyjność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia 
wymogi określone daną cechą) 

Wygląd graficzny jest nieatrakcyjny, 
co jednak wpływa na poprawę 
czytelności i przejrzystości 

Czytelność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
określone daną cechą) 

  

Konfiguro-
walność 

2 
(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia 

wymogi określone daną cechą) 

Konfigurowalność dotyczy jedynie 
przeglądarki internetowej. 

 

3.24.16. Koszty utrzymania rejestru 

Szacowane roczne koszty utrzymania rejestru, w tym systemu służącego do obsługi rejestru wynoszą ok. 

1 000 000 zł (usługa zewnętrzna utrzymania systemu – podano koszty orientacyjne za 2013 rok). 

Pełne zestawienie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 198: RPWDL – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Lp. Pozycja w budżecie Szacowany roczny koszt brutto [zł] 

1 Koszty instalacji nie dotyczy 

2 Szkolenia 2 000 
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Lp. Pozycja w budżecie Szacowany roczny koszt brutto [zł] 

3 Serwis nie dotyczy 

4 Nowe oprogramowanie nie dotyczy 

5 Nowy hardware 2 300 

6 Szkolenia z obsługi rejestru 2 000 

7 Administracja systemu nie dotyczy 

8 Inwestycje nie dotyczy 

9 Inne:  Usługa zewnętrzna utrzymania systemu ok. 1.000.000 zł 

10 Inne:  Koszty pracownicze 100 000 

11 Inne:  Koszty mediów 1 200 

Usługa zewnętrzna jest to koszt wskazany przez CSIOZ. Pozostałe koszty wymieniła OIL w Gdańsku. 

 

3.24.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jako jedyny z analizowanych rejestrów jest 

prowadzony przez wielu Gestorów na poziomie centralnym i wojewódzkim. Ma szeroką grupę różnorodnych 

odbiorców. 

Rejestr integruje się z rejestrami referencyjnymi (TERYT, REGON), współpracuje z platformą ePUAP.  

Stan posiadania dokumentacji użytkowej rejestru został oceniony na poziomie 5, co oznacza, że dokumentacja 

jest kompletna, poprawna merytorycznie i bogata w przydatne informacje (dokumentację można określić jako 

wzorcową). 
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3.25 REJESTR PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO 

OBROTU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

3.25.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzony 

jest przez Gestora: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

mieszczący się pod adresem: 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41, tel. (22) 492 11 00, fax. (22) 492 11 09, adres 

WWW: http://www.urpl.gov.pl/. 

 

Tabela 199: Rejestr Produktów Leczniczych … – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Paweł Radomski 

Stanowisko Specjalista w wydziale Rejestru, Informacji i Monitorowania Konsumpcji 

Telefon (22) 472 12 53 

E-mail pawel.radomski@urpl.gov.pl  

 

3.25.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostępny jest 

pod następującym adresem strony internetowej: http://bip.urpl.gov.pl  

Podstawą prawną dla funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

Rejestr ma na celu wskazanie dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zezwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu wydawane jest przez Prezesa Urzędu. 

Rejestr w obecnej formie  prowadzony jest w systemie informatycznym przekazanym przez firmę IBM Polska 

Spółka z o.o. do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, na którym to spoczywa odpowiedzialność za 

utrzymanie systemu. Do końca marca 2014 planowane jest przeniesienie rejestru do nowego systemu, którego 

wykonawcą jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Na podanej wyżej stronie internetowej 

znajduje się wykaz z rejestru, który Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych prowadzi również w wersji papierowej.  

3.25.3. Data powstania rejestru 

Data powstania rejestru określona przez Gestora to rok 1991, przy czym od roku 2006 rejestr funkcjonuje 

w systemie informatycznym.  

3.25.4. Typ rejestru 

Podczas wywiadu Gestor określił typ rejestru. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest centralnym rejestrem, prowadzonym przez jedną instytucję, z danymi 

udostępnianymi centralnie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych.  
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3.25.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane zawarte w rejestrze przechowywane są w formacie tabel elektronicznej  bazy danych- DB2.  

3.25.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Jako odbiorców rejestru Gestor wymienił upoważnionych pracowników Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być 

potencjalnie każdy użytkownik Internetu.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru.  

 

Tabela 200: Rejestr Produktów Leczniczych … – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udo-
stępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użyt-
kownik Internetu bez konieczności 
logowania lub informacja udziela-
na telefonicznie) 

T N 

§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu 
prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U.2002.191.1600 ze zm.) 

Urząd Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych - upoważ-
niony pracownik. 

T N 

§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu 
prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U.2002.191.1600 ze zm.). 

 

Nie są prowadzone statystyki dotyczące liczebności anonimowego odbiorcy (dostęp do wykazu na stronie 

www). Upoważniony pracownik URPL korzysta z rejestru w ramach służbowych obowiązków, w zależności od 

potrzeb. Gestor nie  jest w stanie przekazać dokładnych danych dotyczących liczby odbiorców, ale według 

najlepszej wiedzy Gestora jest kilkudziesięciu upoważnionych pracowników korzystających z rejestru. 

W tabeli poniżej wyszczególniono metody dostępu do rejestru 

 

Tabela 201: Rejestr Produktów Leczniczych … – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli 
dotyczy) 

Dodatkowe informacje 

Strona WWW http://bip.urpl.gov.
pl 

Ograniczenia 
w dostępie:  

Wykaz dostępny na stronie www zawiera ograniczony 
zakres danych. 

Papierowa baza 
danych 

Nie dotyczy Ograniczenia 
w dostępie: 

Tylko upoważniony pracownik ma dostęp do rejestru. 
Wgląd do rejestru jest możliwy na podstawie wniosku. 

Lokalna elektroniczna 
baza danych 

Nie dotyczy Ograniczenia 
w dostępie: 

Login i hasło 
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Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 202: Rejestr Produktów Leczniczych … – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. anonimowy odbiorca wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień statystycznych 4 

2. 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobój-
czych - upoważniony pracow-
nik 

wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień statystycznych 
udostępnienie możliwości aktualizacji, wprowadzania 
i potwierdzania występowania danych elementów 
w rejestrze, kontrola poprawności informacyjnej i zgodności 
ze standardami 

4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań 

3.25.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego odbiorcy wskazano zakres operacji, jakich może on dokonywać w rejestrze. Określono również czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. 

 

Tabela 203: Rejestr Produktów Leczniczych … – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
których 

realizowa-
ny jest 
dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy
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p

e
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a 

d
o
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ę

p
n

a?
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zy
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a 

u
w
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e
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? 
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o
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o
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anonimowy od-
biorca 

T N N N N N N N N N 
Odczyt 

danych 

Dostęp do ograni-
czonych danych 
zawartych w wyka-
zie dostępnym na 
stronie www. 

Urząd Rejestracji 
Produktów Leczni-
czych, Wyrobów 
Medycznych i 
Produktów Biobój-
czych - upoważ-
niony pracownik 

T T T T N N T T T T 
Prowadze-
nie rejestru 

Eksport odbywa się 
na potrzeby gene-
rowania wykazu i 
biuletynu 
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Procesem realizowanym przez rejestr, wskazanym przez Gestora, jest prowadzenie rejestru. Przebieg tego 

procesu nie jest kontrolowany przez system informatyczny, ale wymaga uwierzytelnienia. Dane są 

wprowadzane przez osobę prowadzącą rejestr na podstawie decyzji oraz postanowień. Decyzje wydawane są 

przez Prezesa Urzędu.  

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje odnośnie takich grup procesów biznesowych:  

• Uzyskanie dostępu do rejestru 

• Rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• Aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru 

• Wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru 

• Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru 
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Tabela 204: Rejestr Produktów Leczniczych … – informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces 
Dla 

obiektu 
Aktorzy Poziom złożoności procesu: 

Intuicyjność 
procesu: 

Zrozumiałość i 
jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu 
do rejestru 

Produkt 
leczniczy 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych - upoważniony 
pracownik 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 

procesie są w znacznej części 
niezrozumiałe i 

niejednoznaczne) 

4 
(proces jest w znacznej części nieefektywny 

(tj. jest długi, ale nie przeszkadza to w 
osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), 

ulepszenia procesu są wskazane) 

Rejestracja 
przedmiotu rejestru 
w rejestrze 

Produkt 
leczniczy 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych - upoważniony 
pracownik 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Aktualizacja 
w rejestrze wpisu na 
temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Produkt 
leczniczy 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych - upoważniony 
pracownik 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie 
w rejestrze danych 
na temat 
zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

Produkt 
leczniczy 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych - upoważniony 
pracownik 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Uzyskanie odpisu (np. 
w postaci wydruku 
lub raportu) z 
rejestru dla danego 
przedmiotu rejestru 

Produkt 
leczniczy 

Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych - upoważniony 
pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

4 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 
można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 
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Gestor nie przekazał informacji odnośnie najczęściej występujących incydentów dotyczących obsługi danych 

w rejestrze. 

3.25.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie 

wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. Zakres obiektów, które zawiera 

rejestr przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 205: Rejestr Produktów Leczniczych …– liczebność głównego przedmiotu rejestru 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Produkt Leczniczy 

 

Przedmiot Produkt Leczniczy jest równocześnie głównym przedmiotem rejestru. Liczba obiektów w rejestrze 

dotyczy aktywnych obiektów w systemie informatycznym. W systemie tym istnieją również obiekty archiwalne. 

Rejestr w rozumieniu ustawowym zawiera tylko aktywne obiekty. 

 

Tabela 206: Rejestr Produktów Leczniczych … – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Produkt Leczniczy 12 000 12 000 

 

Ze względu na brak innych przedmiotów w rejestrze (poza przedmiotem podstawowym) liczebności 

pozostałych przedmiotów nie określono. 

Gestor udzielił informacji dotyczących statystyk odnośnie następujących parametrów: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy: 300 000 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca: brak danych 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca: brak danych 

• dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku: 15% 

Gestor zaznaczył jednak, że podane dane liczbowe są szacunkowe. Liczba zapytań do rejestru stale się zmienia. 

Bardzo często korzysta się z danych znajdujących się w rejestrze. 

Wskazany w powyższej tabeli przedmiot rejestru wpisywany jest obligatoryjnie na podstawie § 3 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2002.191.1600 

ze zm.) do art. 28. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Warunkiem wpisu do rejestru jest 

wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Nie jest natomiast dopuszczalne 

usuwanie danych (wpisów) znajdujących się w rejestrze (systemie informatycznym). 
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Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

W opisywanym rejestrze rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych 

obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji: 

 

Tabela 207: Rejestr Produktów Leczniczych … – rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK TAK   

Kasowanie danych NIE NIE  Dane nie są usuwane z rejestru 

Wprowadzanie danych TAK TAK TAK   

 

3.25.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271  ze zm.). 

3.25.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Rejestrze  Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie są 

przechowywane dane osobowe. 

3.25.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.25.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

Rejestr nie podlega audytom i kontrolom. Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej 

z uruchomieniem i wdrożeniem rejestru. W skład dokumentacji wchodzą następujące dokumenty: 

• "Dokumentacja Techniczna Systemu CITS" Wersja CITS_DOK_TECH_001_001-jest to model danych 

w formie elektronicznej, niepodpisanej. Dokument ten nie jest udostępniany publicznie. Nie posiada 

indeksu elektronicznego, sporządzony jest w programie Word. 

• Model procesów 

• Specyfikacja interfejsów zewnętrznych 

Dokumentacja techniczna 
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Gestor jest w posiadaniu dokumentacji technicznej dotyczącej rejestru dokumentację oceniono jako 

niekompletną (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru 

obszarów), jest poprawna merytorycznie, ale nie dostarcza wystarczającej ilości przydatnych informacji lub 

informacje te są niezrozumiałe. 

Gestor jest również posiadaniu dokumentacji użytkowej. Stwierdzono iż jest ona niekompletna (opisuje rejestr 

w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna 

merytorycznie, a także posiada wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta 

pokrywa. 

3.25.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. Utworzono rejestr produktów leczniczych weterynaryjnych (część składowa całego 

systemu, w przypadku tego pytania nie można potraktować go jako odrębnego rejestru). 

3.25.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Integralność danych w rejestrze chroniona jest na kilka sposobów: 

• dostęp po uprzednim uwierzytelnieniu (login i hasło). Dostęp do rejestru ma tylko upoważniona osoba, 

która wymaga uwierzytelnienia do systemu za pomocą loginu i hasła, 

• ochrona serwerów przez firewall, 

• tworzenie  kopii zapasowych. 

Nie jest natomiast rejestrowana lokalizacja osoby bądź systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. 

Rejestracja przepływu danych umożliwia korelacje zdarzeń. Zachodzi ona w czasie rzeczywistym , ale nie SA 

tworzone alerty na jej podstawie. Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze jest to możliwe na podstawie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271  ze zm.) Został opracowany i ustanowiony system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem 

takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Zapewniają to 

wewnętrzne procedury urzędu.  

Gestor wskazał, że nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001 oraz że podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada 

certyfikacji na zgodność z normą ISO 27001.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Gestora, wiadomo iż organizacja zapewnia aktualizację regulacji 

wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Ponadto, inwentaryzacja sprzętu 

i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), 

dodatkowo inwentaryzacja obejmuje  rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do 

przetwarzania informacji. 
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Organizacja podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Zapewnione są 

mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu. Nieaktualne 

konta są.   

Zapewnione są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

• Zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 

dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na 

odległość. Tylko upoważnieni pracownicy logują się poprzez VPN. Ponadto Gestor poinformował że 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – są to: VPN, login i hasło(zmieniane co 30 dni) do systemu, 

login i hasło do aplikacji, 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – określone w 

Polityce Bezpieczeństwa 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (kontrola), 

W przypadku wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa, wszelkie problemy zgłaszane są 

administratorowi poprzez system składania zgłoszeń, pocztę elektroniczna lub telefon. Nie ma specjalnej ścieżki 

zgłaszania  incydentów bezpieczeństwa. 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera-login i hasło, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej- Istnieją wewnętrzne mechanizmy IBM WebSphere (hasła są 

przekazywane jedynie w sieci wewnętrznej), 
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• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach- Role związane z możliwością wykonania 

zdefiniowanych czynności na poziomie Lotus Workflow, Role związane z dostępnością do 

poszczególnych ekranów aplikacji na poziomie grup AD, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora- 

Przydzielanie uprawnień do konta i możliwość weryfikacji działań użytkowników, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup- Po odejściu pracownika z miejsca pracy 

blokowane jest jego konto. 

Gestor ocenił poziom ogółu zabezpieczeń na 4. Oznacza to iż oznacza,  w systemie stosowane są bardzo dobre 

zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania rejestru. Rejestr posiada Politykę 

Bezpieczeństwa, opracowaną szczegółowo i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych 

informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania 

podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor wybrał ocenę 4. Co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest 

szeroko stosowana, została zaimplementowana w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz 

pracownicy znają i stosują politykę w swoich działaniach. 

3.25.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

W odpowiedzi na pytanie o stopień unikalności rejestru, Gestor określił go jako niepowtarzalny, jako jedyny 

związany ze swoim przedmiotem. Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych, 

jak również w formie papierowej. Jako format danych w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. 

Zdaniem Gestora, rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki 

rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy 

z rejestrem. 

Gestor nie udzielił odpowiedzi na prośbę o dokonanie ogólnej oceny sposobu przechowywania i formatu 

danych. W obszarze komunikacji z innymi systemami teleinformatycznymi w ochronie zdrowia Gestor wskazał 

że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego w tym zakresie. Gestor zaznaczył również iż 

rejestr nie współpracuje z Platformą P1 i platformą ePUAP. 

W kwestii oceny adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, 

potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał, że poziom interoperacyjności systemu 

rejestru jest w nieznacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników 

i perspektyw rozwojowych (ocena:2). Ocenę uzasadniono tym, że  systemie brak jakichkolwiek mechanizmów 

do automatycznego eksportu danych (przynajmniej do P1, Eudrapharm). 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 208: Rejestr Produktów Leczniczych … – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
3 

(oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
określone daną cechą) 

  

Intuicyjność 
3 

(oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
określone daną cechą) 

  

Atrakcyjność 
3 

(oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
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określone daną cechą) 

Czytelność 
3 

(oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi 
określone daną cechą) 

  

Konfigurowalność 
1 

(system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą) 
Interfejs nie jest 
konfigurowalny 

3.25.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru. 

3.25.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest w trakcie 

przeniesienia na system informatyczny dostarczony przez CSIOZ (P2). 

Gestor wskazał potrzebę integracji rejestru z systemem P1 (planowana) i z ogólnoeuropejskim systemem 

Eudrapharm. 
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3.26 REJESTR SYSTEMÓW KODOWANIA I KLASYFIKACJI 

STATYSTYKI RESORTOWEJ 

Nazwa „Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej” pochodzi z SOPZ, natomiast Gestorzy 

rejestru (MZ, CSIOZ) w wypełnionych ankietach posługiwali się nazwą „System Rejestracji Systemów Kodowania 

i Klasyfikacji Statystyki Resortowej”. 

3.26.1. Gestorzy rejestru 

System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej prowadzony jest przez Gestorów: 

• Ministerstwo Zdrowia 

00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: 

http://www2.mz.gov.pl 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A, tel.: (22) 597 09 27, fax.: (22) 597 09 47, e-mail: 

biuro@csioz.gov.pl, strona WWW: http://www.csioz.gov.pl 

3.26.2. Skrócony opis rejestru 

System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej służy do rejestrowania, 

utrzymywania i prezentacji Systemów Kodowania stosowanych w ochronie zdrowia dla wszystkich 

zainteresowanych użytkowników, jak również do jednorazowego udostępniania systemów kodowania 

użytkownikom nieuprawnionym we współpracy z organizacją odpowiedzialną, zgodnie z wymaganiami norm 

PL-EN 1068/2007 (organizacja, zadania oraz otoczenie Organu Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji 

Resortowej w ochronie zdrowia) oraz PN-EN 1068/2005 (informacje o systemie kodowania). 

Rejestr dostępny jest na stronie WWW: http://srk.csioz.gov.pl/. 

3.26.3. Data powstania rejestru 

Rejestr powstał 28 grudnia w 2007 r. 

3.26.4. Typ rejestru 

Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest: Ministerstwo Zdrowia. Natomiast 

administratorem systemu obsługującego rejestr jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

3.26.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (PostgreSQL). 

Format danych w rejestrze określono jako: 

• Tabele elektronicznej bazy danych 
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3.26.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Anonimowy odbiorca (np. użytkownik Internetu bez konieczności logowania lub informacja udzielana 

telefonicznie) 

• Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 209: RSK – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przed-
miotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego 

odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użytkownik 
Internetu bez konieczności logowania lub 
informacja udzielana telefonicznie) 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2012 w sprawie systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu 
ich nadawania. 

Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia) 

T N 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2012 w sprawie systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu 
ich nadawania. 

 

Gestor nie przekazał danych odnośnie liczebności odbiorców. Nie są prowadzone statystyki dotyczące 

odwiedzin rejestru. 

 

Tabela 210: RSK – liczebność odbiorców rejestru oraz liczba odwiedzin 

Lp. Nazwa odbiorcy 
Liczebność 

ogółem 
Przeciętna miesięczna 

liczba odwiedzin 

1. Anonimowy odbiorca Brak danych Brak danych 

2. 
Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia) 

Brak danych Brak danych 

 

Wymienionym odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 211: RSK – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW http://srk.csioz.gov.pl/ Ograniczenia w dostępie:  Brak ograniczeń 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 
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Tabela 212: RSK – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne 3 

2. Pracownik CSIOZ  S - cele stanowiące; ID - cele identyfikacyjne; W - cele weryfikacyjne 3 

*) Ocena 3 – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy bardzo istotny (ułatwia i przyspiesza pracę w dużym stopniu), jest 

niezbędny w dużym stopniu 

Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia tego 

rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

Gestor podkreślił, że rejestr jest istotny i niezbędny dla podmiotów wykonujących statutową działalność 

związaną z wykorzystaniem systemów kodowania, oraz systemów informatycznych wykorzystujących 

zarejestrowane słowniki. 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowana metoda uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła. 

3.26.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają  uwierzytelnienia.  

 

Tabela 213: RSK – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest 
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Anonimowy od-
biorca 

T N N  N  N  N  

Rejestracja syste-
mu kodowania lub 
słownika oraz 
odczyt danych. 

Nie przeka-
zano 

Pracownik CSIOZ 
(Centrum Syste-
mów Informacyj-
nych Ochrony 
Zdrowia) 

T N T T  N  T T T T 
Proces bieżącego 
administrowania 
systemem. 

Proces 
realizowa-
ny w CSIOZ 
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Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 214: RSK – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 
Czy proces 

wymaga uwie-
rzytelnienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 

kontrolowany 
przez system IT? 

Rejestracja systemu 
kodowania lub słownika 

T 
Nowy lub zaktualizowany obiekt po przekazaniu do 
CSIOZ przez wytwórcę jest wprowadzany do systemu. 

N 

Odczyt danych N Odczyt danych dostępnych na stronie WWW. N 

Proces bieżącego admi-
nistrowania systemem 

T 
Utrzymanie systemu, rejestracja systemu kodowania 
lub słownika. 

T 

 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 215: RSK – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność 
danych przetwarzanych w 

procesie: 
Efektywność procesu: 

Rejestracja przedmiotu 
rejestru w rejestrze 

 System 
kodowania i 
klasyfikacji 
resortowej 

Pracownik CSIOZ 
(Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia) 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części 
efektywny (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w rejestrze 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

System 
kodowania i 
klasyfikacji 
resortowej 

Pracownik CSIOZ 
(Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia) 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części 
efektywny (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

System 
kodowania i 
klasyfikacji 
resortowej 

Pracownik CSIOZ 
(Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia) 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w procesie 

są całkowicie zrozumiałe i 
jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części 
efektywny (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Uzyskanie dostępu do 
rejestru 

System 
kodowania i 
klasyfikacji 
resortowej 

Pracownik CSIOZ 
(Centrum Systemów 
Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia) 

1 
(proces jest wykonywany 
wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

3 
(dane przetwarzane w procesie 
są w znacznej części zrozumiałe 

i jednoznaczne) 

3 
(dany proces jest w znacznej części 
efektywny (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 
początku do końca), ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 
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W systemie obsługującym rejestr nie zdiagnozowano żadnych incydentów. 

3.26.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Resortowej nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania 

identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera jeden typ obiektu (główny przedmiot): 

 

Tabela 216: RSK – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

SŁOWNIKI System Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 217: RSK – liczebność głównego przedmiotu rejestru 

GŁÓWNY przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

System Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 14 14 

 

Dostęp do rejestru jest powszechny, realizowany w postaci zapytań on-line w trybie anonimowym. Nie są 

prowadzone statystyki dotyczące zapytań do rejestru. 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla 

obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 218: RSK – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot reje-
stru 

Podstawa prawna dla obowiązkowości wpisu 
Warunki wpisu do 

rejestru (jeśli istnieją) 
Warunki wypisu z 

rejestru (jeśli istnieją) 

System Kodowa-
nia i Klasyfikacji 
Statystyki 

Rozporządzenie MZ z dnia 17 maja 2012 w sprawie 
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 
szczegółowego sposobu ich nadawania. 

Nie istnieje Nie istnieje 

 

Ankietowani pracownicy Ministerstwa Zdrowia uzasadnili, że brak warunków wpisu/wypisu wynika z tego, że: 

„Nie istnieje rejestr systemów kodów resortowych (są to tylko słowniki). Z tego względu nie istnieją 

warunki wpisu do rejestru. Funkcjonujący na stronie srk.csioz.gov.pl system stanowi miejsce publikacji 

słowników. ICD-9 są przetłumaczona wersją słowników publikowanych przez WHO. Z kolei klasyfikacja 

kodów resortowych docelowo została stworzona dla potrzeb RPWDL na mocy ustawy o działalności 

leczniczej”. 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Dla rejestru zdefiniowane są grupy uprawnień – przedstawione w poniższej tabeli: 
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Tabela 219: RSK - szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla rejestru 

Nazwa grupy 
uprawnień 

Należący do niej użyt-
kownicy 

Zakres danych, do któ-
rych jest dostęp dla 

danej grupy 

Kto przypisuje użyt-
kowników do danej 

grupy uprawnień 
Uwagi 

Odczyt danych Wszyscy użytkownicy Pełen zakres danych Nie dotyczy Dostęp powszechny 

Edycja, Dodawa-
nie, Usuwanie 

Administrator systemu Pełen zakres danych Baza płaska Nie zgłoszono 

 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

3.26.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr rozumiany jako opublikowane kody resortowe i klasyfikacje WHO  nie posiada umocowania prawnego. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (stan na dzień 2014-01-10) nie powołuje rejestru 

tylko ustanawia kody i klasyfikacje na potrzeby m.in. RPWDL). 

3.26.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W rejestrze nie są przetwarzane dane osobowe. 

3.26.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

System udostępnia międzynarodowe klasyfikacje opracowane m. in. przez WHO. Klasyfikacje te po 

przetłumaczeniu są wczytywane do rejestru. Informacje dotyczące komunikacji rejestru z zagranicą 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 220: RSK –  komunikacja rejestru z zagranicą 

Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr łączy się lub komunikuje z 

zagranicą? 
NIE 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje 

z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu. 

Czy rejestr jest częścią systemu 

funkcjonującego dla więcej niż jednego 

kraju? 

NIE 

RSK udostępnia międzynarodowe klasyfikacje, w związku z czym 

na poziomie biznesowym można go uznawać za część 

międzynarodowego systemu. 
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Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr uzyskuje informacje od 

podmiotów/ osób zagranicznych, tzn. 

korzysta z wiedzy udostępnianej przez 

podmioty/osoby zagranicznych, ale dane 

te nie są wprowadzane do rejestru 

bezpośrednio przez te podmioty/osoby? 

TAK 

Rejestr uzyskuje informację od międzynarodowych podmiotów 

publikujących międzynarodowe klasyfikacje medyczne - 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 

Rejestr aktualizowany jest w zakresie zmian wynikających 

z publikacji międzynarodowych klasyfikacji medycznych. 

Dane do rejestru pobierane są przez administratora z publikacji 

WHO.  

Czy występuje inny rodzaj komunikacji z 

podmiotami/ osobami zagranicznymi niż 

wymienione powyżej? 

TAK 
Dane do rejestru pobierane są przez administratora z publikacji 

WHO.  

 

3.26.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Gestor nie przekazał informacji w obszarze dotyczącym dokumentacji formalnej związanej z funkcjonowaniem 

rejestru. Brak danych odnośnie istnienia dokumentacji: wdrożeniowej, technicznej oraz użytkowej. 

Przechowywana jest natomiast dokumentacja z  przeprowadzonych audytów lub kontroli, którym podlega 

rejestr. 

3.26.13. Model architektoniczny rejestru 

W trakcie wywiadu model architektoniczny rejestru oceniono na poziomie 3 – co oznacza, że jest on w dużym 

stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru. 

Gestor wskazał również rejestr komplementarny względem omawianego i ocenił stopień jego dopasowania. 

Rejestr komplementarny – jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego 

rejestru, przy czym zakres atrybutów opisujący wspólny przedmiot rejestru jest różny dla każdego z rejestrów 

(badanego i komplementarnego). 

 

Tabela 221: RSK – rejestry podobne/komplementarne 

Nazwa rejestru Rodzaj rejestru 
Ocena dopa-

sowania 
Uzasadnienie oceny 

Klasyfikacje publikowane 
przez WHO 

KOMPLEMENTARNY 3 

Klasyfikacje publikowane są w języku angielskim. 
Polskie tłumaczenie jest komplementarne do odpo-
wiedniego poziomu - część klasyfikacji pozwala na 
rozszerzenie danych na poziomie krajowym. 

*) Ocena 3 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do modelu architektonicznego wskazanego 

rejestru podobnego/komplementarnego 

 

Omawiany słownik zawiera podobne dane do tych publikowanych przez  WHO, jednak istnieje możliwość 

rozszerzenia jego struktury w zależności od potrzeb krajowych (dotyczy ICD-9 i ICD-10). 
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3.26.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W celu ochrony integralności danych dostęp do rejestru mają tylko upoważnione osoby po uprzednim 

uwierzytelnieniu. Rejestr na podstawie zatwierdzonych procedur daje możliwość łatwego wskazania 

osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze.  

Status i lokalizacja podmiotu żądającego dostępu do danych w rejestrze nie są rejestrowane. Rejestracja 

przepływu danych nie umożliwia korelacji zdarzeń.  Zdaniem Gestora korelacja zdarzeń nie dotyczy specyfiki 

omawianego rejestru.  

Nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 

27001, a podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada certyfikacji na zgodność z normą ISO 

27001. Planowana jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem po jego wdrożeniu na zgodność 

z normą ISO 27001:2013. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gestora, organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych 

w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Ponadto, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania 

służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), przy czym obejmuje rodzaj 

i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 

Podejmowane są działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają 

stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań 

oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji (zakres obowiązków jest 

adekwatny do posiadanych przez pracowników CSIOZ kompetencji). Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej 

zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu: wniosek o zmianę uprawnień dostępu 

do systemu dla osoby, której zadania się zmieniają. 

Zapewniono również szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Gestor przekazał informację, że szkolenia przeprowadzane są minimum 2 razy w roku oraz po wprowadzeniu 

istotnych zmian w systemie. 

Ponadto: 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez monitorowanie dostępu do informacji oraz zapewnienie 

środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług 

sieciowych i aplikacji, 

• ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym 

i pracy na odległość, 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (zabezpieczenie loginem i hasłem), 
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• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – zasady 

postępowania z informacjami określone są w obowiązujących procedurach; procedury te nie zakładają 

wykorzystywania urządzeń mobilnych (telefon, tablet), 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów 

teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa, 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących 

(mechanizmy proceduralne i organizacyjne), 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (audyty wewnętrzne uwzględniono w polityce bezpieczeństwa.), 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – login i hasło, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – login i hasło, certyfikat, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – login i hasło, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach – z poziomu administratora, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

poprzez LDAP, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – poprzez LDAP, 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co oznacza, 

że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo 

użytkowania rejestru. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa. Gestor opisał dokument jako opracowany 

szczegółowo i wyczerpująco, dostarczający użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi 

na prośbę o ocenę użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego 

rejestrem, wybrano ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została 
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zaimplementowana w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują 

politykę w swoich działaniach. 

3.26.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

W odpowiedzi na pytanie o określenie stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu 

rejestru Gestor wybrał opcję: „Omawiany rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze 

swoim przedmiotem.”  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych (PostgreSQL). Jako format danych 

w rejestrze wskazano: tabele elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora rozwiązanie związane 

z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, nie wymaga poprawy ani 

usprawnień (ocena 4).  

Omawiany rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami teleinformatycznymi 

pracującymi w ochronie zdrowia i nie współpracuje z platformą ePUAP. Gestor przekazał natomiast informację, 

że jest planowana współpraca z platformą P1. 

Rejestr wykorzystuje słowniki i klasyfikacje takie jak ICD-9 i ICD-10. W rejestrze stosowany jest format danych: 

XML. 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę adekwatność poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych 

przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i  perspektyw rozwojowych, wskazano, że poziom interoperacyjności 

systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych (Ocena 2). Gestor tak uzasadnił wybraną ocenę: „Brak 

usankcjonowanego standardu udostępniana danych wymusza tworzenie rozwiązań dedykowanych i utrudnia 

integrację”. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 222: RSK – ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Intuicyjność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Atrakcyjność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Czytelność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Konfigurowal-
ność 

1 

(system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą) 
Brak 

 

3.26.16. Koszty utrzymania rejestru 

System utrzymywany jest wewnątrz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach budżetu 

CSIOZ. 
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3.26.17. Cechy wyróżniające rejestr 

System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej nie jest rejestrem medycznym. 

Stanowi miejsce publikacji słowników używanych w obszarze ochrony zdrowia.  

Gestor nisko ocenił poziom interoperacyjności rejestru wskazując na brak standardu udostępniania danych 

i konieczność tworzenia rozwiązań dedykowanych. 
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3.27 REJESTR WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZANIE DO OBROTU I DO 

UŻYWANIA 

3.27.1. Opis rejestru 

Jako Gestora Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu 

i do Używania wyznaczono Gestora: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych, mieszczący się pod adresem: 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41, tel. 

(22) 492 11 00, fax. (22) 492 11 09, adres WWW: http://www.urpl.gov.pl/. 

Analiza wykazała, iż Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

nie prowadzi Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu 

i do Używania. 

W trakcie analizy kontaktowano się z przedstawicielem Urzędu, Panią Elżbietą Maciejewską z Departamentu 

Informacji o Wyrobach Medycznych, która w wiadomości email z dnia 12.02.2014r. przekazała, iż ustawa z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, na podstawie której Prezes Urzędu prowadził Rejestr wyrobów 

medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania utraciła moc 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zgodnie z aktualnie 

obowiązującą ustawą Prezes nie prowadzi Rejestru. Gromadzi dane pochodzące ze zgłoszeń i powiadomień 

w bazie danych. 

Na stronie internetowej Urzędu
3
 widnieją informacje dotyczące przenoszenia danych o wyrobach z Rejestru 

wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania do bazy 

danych o wyrobach. Czynności z tym związane realizowane były w roku 2011 i były skutkiem powyżej opisanych 

zmian prawnych. 

Podczas analizy obowiązujących aktów prawnych ustalono, iż obowiązek dokonywania zgłoszeń i powiadomień 

o wyrobach medycznych został uregulowany w  przepisach zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). W zależności od rodzaju podmiotu, ustawa 

nakłada na nie bądź obowiązek dokonania zgłoszenia wyrobu medycznego bądź powiadomienia o takim 

wyrobie, w obu przypadkach organem właściwym jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prezes Urzędu gromadzi dane pochodzące ze zgłoszeń 

i powiadomień w bazie danych, na informatycznych nośnikach danych zabezpieczonych przed dostępem osób 

trzecich (art. 64 ustawy o wyrobach medycznych). Zgłoszeń i powiadomień dokonuje się na odpowiednich 

formularzach, które znajdują się (wraz z odpowiednimi instrukcjami) na stronie: http://www.urpl.gov.pl/wm-

formularze. 

Zgłoszeń wyrobów medycznych dokonują: 

1. Wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłaszają do Prezesa Urzędu wyrób, co najmniej na 14 dni przed 

pierwszym wprowadzeniem wyrobu do obrotu albo przekazaniem do oceny działania. 

                                                                 
3
  http://www.urpl.gov.pl/przenoszenie-danych 
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2. Podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi 

działalność o której mowa w art. 30 ust. 1 (tj. podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu jako system 

lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich 

przewidzianego zastosowania i ograniczeń w używaniu określonych przez ich wytwórców)  lub ust. 4 ( 

podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu sterylizuje system lub zestaw zabiegowy lub wyrób 

medyczny oznakowany znakiem CE, przeznaczony przez jego wytwórcę do sterylizacji przed użyciem, 

przeprowadza ocenę zgodności pod nadzorem jednostki notyfikowanej właściwej ze względu na zakres 

notyfikacji, na podstawie zawartej umowy, oraz sporządza oświadczenie, w którym potwierdza, że 

sterylizacja została przeprowadzona zgodnie z instrukcjami wytwórcy) dokonuje zgłoszenia do Prezesa 

Urzędu, zawierającego informację o prowadzonej  działalności, co najmniej na 14 dni przed pierwszym 

wprowadzeniem do obrotu systemów lub zestawów zabiegowych, wysterylizowanych systemów lub 

zestawów zabiegowych lub innych wysterylizowanych wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE. 

Zgłoszenia wyrobów medycznych, o których mowa powyżej zawierają w szczególności: 

• nazwę i adres podmiotu dokonującego zgłoszenia, 

• nazwę handlową wyrobu, 

•  nazwę rodzajową wyrobu, 

• nazwę i adres wytwórcy, 

• krótki opis wyrobu i jego przewidzianego zastosowania, w języku polskim i języku angielskim, 

• klasę wyrobu medycznego i zastosowane reguły klasyfikacji, 

• informację, czy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro jest wyrobem z wykazu A, z wykazu B, 

wyrobem do samokontroli, wyrobem do oceny działania, czy wyrobem nowym, 

•  informację, czy wyrób jest wyrobem wykonanym na zamówienie, 

• numer jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności, 

• kod wyrobu według Globalnej Nomenklatury Wyrobów Medycznych (GMDN) albo innej uznanej 

nomenklatury wyrobów medycznych wraz z nazwą tej nomenklatury. 

Do zgłoszenia dołącza się: 

• wzory oznakowania, 

• wzory instrukcji używania wyrobu – jeżeli są dostarczane z wyrobem, 

•  wzory materiałów promocyjnych – jeżeli są dostarczane z wyrobem, 

• deklarację zgodności, oświadczenie dotyczące wyrobu wykonanego na zamówienie, oświadczenie 

dotyczące wyrobu do oceny działania, oświadczenie dotyczące systemu lub zestawu zabiegowego, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1, albo oświadczenie dotyczące sterylizacji, o którym mowa w art. 30 

ust. 4, 

• wykaz laboratoriów lub innych instytucji biorących udział w ocenie działania wyrobu do oceny 

działania, 

• kopie certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostki notyfikowane, które brały udział w ocenie 

zgodności, 

• dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 66 ust. 1, 

• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 

• kopię dokumentu wyznaczającego autoryzowanego przedstawiciela mającego miejsce zamieszkania 

lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres miejsca zamieszkania - w przypadku osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
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Ponadto ustawodawca zobowiązał niektóre podmioty do powiadamiania Prezesa Urzędu w następujących 

kwestiach: 

• dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania 

na tym terytorium, niezwłocznie powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• świadczeniodawca, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje ocenę działania wyrobu do 

oceny działania, którego wytwórca i autoryzowany przedstawiciel nie mają miejsca zamieszkania lub 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie powiadamia o tym Prezesa Urzędu, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia oceny działania. 

Powiadomienia niniejsze zawierają: 

• nazwę i adres podmiotu dokonującego powiadomienia, 

• nazwę handlową wyrobu, 

• nazwę i adres wytwórcy, 

• nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela. 

Do powiadomienia dołącza się: 

• wzory oznakowania; 

• wzory instrukcji używania wyrobu – jeżeli są dostarczane z wyrobem, 

• wzory instrukcji używania wyrobu do oceny działania, którego ocena działania ma być prowadzona na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli są dostarczane z wyrobem, 

• wzory materiałów promocyjnych, w których określono przewidziane zastosowanie wyrobu 

przeznaczonego do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli są dostarczane 

z wyrobem, 

• informację o liczbie albo ilości wyrobów dostarczonych do oceny działania oraz o czasie trwania oceny 

działania, 

• dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 66 ust. 1, 

• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 

• kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres miejsca zamieszkania – w przypadku osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Udostępnianie danych pochodzących ze zgłoszeń i powiadomień zawartych w bazie danych następuje na 

wniosek, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://bip.urpl.gov.pl/wyroby-medyczne:  informacje zawarte w bazie 

danych udostępniane są na wniosek. We wniosku powinno zostać wskazane w jaki sposób i w jakiej formie 

wnioskodawca chce uzyskać dostęp do informacji publicznej.  W przypadku kiedy Prezes Urzędu w związku 

z wnioskiem o udostępnienie danych ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku 

sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku może 

pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
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3.28 REJESTR WYTWÓRCÓW/IMPORTERÓW POSIADAJĄCYCH 

ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE/IMPORT PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH WYDANYCH PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA 

FARMACEUTYCZNEGO  

3.28.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych prowadzony jest przez Gestora: Główny Inspektorat 

Farmaceutyczny, mieszczący się pod adresem: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12, tel.: (22) 635 99 66, fax.: 

(22) 831 02 44, e-mail: gif@gif.gov.pl, strona WWW: http://www.gif.gov.pl. 

3.28.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr zawiera informacje nt. podmiotów, dla których wydane zostało zezwolenie na wytwarzanie lub import 

produktów leczniczych, informacje o tych zezwoleniach a także innych dokumentach (np. certyfikatach GMP), 

inspekcjach przeprowadzanych u tych podmiotów. 

3.28.3. Data powstania rejestru 

Rejestr w poprzednim systemie funkcjonował od 2005 roku, w obecnym systemie - od 2013 roku. 

3.28.4. Typ rejestru 

Podczas badania ankietowego Gestor określił typ rejestru jako „Typ 1”. Oznacza to, iż jest to rejestr centralny, 

prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. Instytucją prowadzącą rejestr 

i udostępniającą dane centralnie jest Główny Inspektorat Farmaceutyczny. 

3.28.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane z rejestru przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych i w plikach elektronicznych. 

Format danych w rejestrze określono następująco: 

• tabele elektronicznej bazy danych, 

• pliki PDF. 

3.28.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• anonimowy odbiorca, 

• Główny Inspektorat Farmaceutyczny. 

Anonimowy odbiorca ma dostęp tylko do wybranych danych z rejestru.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora. W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 
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Tabela 223: Rejestr Wytwórców/Importerów … – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przedmiotów 
rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika 
konieczność udostępnienia danych 
w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użytkownik Internetu bez 
konieczności logowania lub informacja udzielana 
telefonicznie) 

T N brak konkretnej podstawy 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny - upoważniony 
pracownik 

T N brak konkretnej podstawy 

 

Gestor nie był w stanie określić szacunkowej liczby anonimowych odbiorców rejestru, ani wskazać przeciętnej 

miesięcznej liczby odwiedzin dla tego odbiorcy. Dla upoważnionego pracownika  Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego liczebność ogółem określona została liczbą 30. Przeciętna miesięczna liczba odwiedzin 

wynosi 550. 

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 224: Rejestr Wytwórców/Importerów … – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW 
http://rejestr.gif.jskintern
et.pl/libs/raportA.php 

Ograniczenia 
w dostępie:  

Widoczne są tylko wybrane dane z rejestru. 
Rozwiązanie nie jest połącznie bezpośrednio z 
głównym systemem. 

wewnętrzna 
strona www 

- 
Ograniczenia 
w dostępie: 

tylko uprawnieni użytkownicy, należący do jednej z 
grup wymienionych w tabeli wiersz:1065-1072 mogą 
zalogować się na stronie 

 

W poniższej tabeli wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr 

przez każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 225: Rejestr Wytwórców/Importerów … – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 

Liczbowa 
ocena uży-
teczności* 

1. anonimowy odbiorca 
odczyt danych, wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień 
statystycznych 

3 

2. 
Główny Inspektorat Farmaceu-
tyczny - upoważniony pracownik 

odczyt danych, wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień 
statystycznych 

4 
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Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 

Liczbowa 
ocena uży-
teczności* 

3. 
Główny Inspektorat Farmaceu-
tyczny - upoważniony pracownik 

udostępnienie możliwości aktualizacji, wprowadzania 
i potwierdzania występowania danych elementów 
w rejestrze, identyfikowanie istnienia elementów, udostęp-
nianie identyfikatorów, wzorce rejestrowe, konwertowanie 
typów danych, kontrola poprawności informacyjnej 
i zgodności ze standardami 

4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

*) Ocena 3-  oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy bardzo istotny (ułatwia i przyspiesza pracę w dużym stopniu), jest 

niezbędny w dużym stopniu. 

 

Do metod uwierzytelniania jakie są stosowane  w rejestrze należy logowanie się do systemu za pomocą loginu 

i hasła. 

3.28.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został proces w jakim dany odbiorca bierze udział, z określeniem czy 

operacja te wymaga uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 

 

Tabela 226: Rejestr Wytwórców/Importerów … – operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
których reali-
zowany jest 

dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz
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e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
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a 

d
o
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ę
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n
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e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
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zy
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a 

u
w
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rz
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e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl
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o

st
ę

p
n

a)
 

anonimowy od-
biorca 

T N N N N N N N N N nie określono  

Główny Inspekto-
rat Farmaceutycz-
ny - upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T nie określono 
 

 

Gestor przekazał informacje dotyczące szczegółów procesów, realizowanych w rejestrze, określił również 

sposób ich obsługi przez rejestr. 

W rejestrze dostępne są następujące procesy: 

• odczyt danych 

• prowadzenie rejestru 
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Gestor doprecyzował, iż w przypadku odczytu danych proces ten dotyczy dwóch grup odbiorców. Odczyt 

danych dostępny dla anonimowego odbiorcy przez stronę WWW nie jest kontrolowany przez system 

informatyczny. I nie wymaga uwierzytelnienia. Gestor nadmienił, że na stronie WWW udostępniane SA tylko 

wybrane dane z rejestru. Odczyt danych dokonywany przez uprawnionego pracownika Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego wymaga uwierzytelnienia, a jego przebieg jest kontrolowany przez system informatyczny. 

 W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup 

procesów biznesowych w rejestrze: 
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Tabela 227: Rejestr Wytwórców/Importerów … – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i 

jednoznaczność danych 

przetwarzanych w 

procesie: 

Efektywność procesu: 

uzyskanie dostępu do 

rejestru 

Wytwórnia 

Farmaceutyczna 

upoważnieni 

pracownicy 

GIF 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są w znacznej 

części niezrozumiałe i 

niejednoznaczne) 

3 

(proces jest w znacznej części nieefektywny 

(tj. jest długi, ale nie przeszkadza to w 

osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), 

ulepszenia procesu są wskazane) 

rejestracja przedmiotu 

rejestru w rejestrze 

Wytwórnia 

Farmaceutyczna 

upoważnieni 

pracownicy 

GIF 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

aktualizacja w rejestrze 

wpisu na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu rejestru 

Wytwórnia 

Farmaceutyczna 

upoważnieni 

pracownicy 

GIF 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne 

3 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

usuniecie z rejestru 

wpisu na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu rejestru 

Wytwórnia 

Farmaceutyczna 

upoważnieni 

pracownicy 

GIF 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne 

3 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat 

zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

Wytwórnia 

Farmaceutyczna 

upoważnieni 

pracownicy 

GIF 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w 

procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne 

3 

(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko 

można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymaga ulepszeń 
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Gestor nie przekazał informacji odnośnie najczęściej występujących incydentów dotyczących obsługi danych 

w rejestrze. Uzasadnione jest to zbyt krótkim funkcjonowaniem systemu. 

3.28.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych 

wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania 

identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 228: Rejestr Wytwórców/Importerów … – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

INNE PODMIOTY 

Wytwórnia Farmaceutyczna 

Wytwórca / Importer produktów leczniczych oraz Wytwórca/Importer/Dystrybutor 
substancji czynnych 

Osoba wykwalifikowana 

Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania 

Zezwolenie na wytwarzanie / import produktów leczniczych 

 

Przedmiot: Wytwórnia Farmaceutyczna, jest równocześnie głównym przedmiotem rejestru. Rejestr zwiera dane 

zarówno tych wytwórni, które obecnie funkcjonują jak i dane historyczne.  

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności przedmiotów rejestru: 

 

Tabela 229: Rejestr Wytwórców/Importerów … – liczebność przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 

Całkowita liczba 

obiektów rzeczywistych  

Wytwórnia Farmaceutyczna 627 627 

Wytwórca / Importer produktów leczniczych oraz 
Wytwórca/Importer/Dystrybutor substancji czynnych 

434 434 

Osoba wykwalifikowana 1 125 1 125 

Zezwolenie na wytwarzanie / import produktów 3 734 3 734 

Wytwórnia Farmaceutyczna 628 628 

Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania 42 42 

 

Gestor wskazał również, że nie są prowadzone statystyki odnośnie następujących parametrów: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 
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• dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku. 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawione są obiekty wpisywane do rejestru obligatoryjnie. 

 

Tabela 230: Rejestr Wytwórców/Importerów … – obligatoryjność wpisów (przedmioty wpisywane 

obligatoryjnie) 

Przedmiot rejestru 
Podstawa prawna dla 

obowiązkowości wpisu 
Warunki wpisu do 

rejestru (jeśli istnieją) 
Warunki wypisu z 

rejestru (jeśli istnieją) 

Wytwórca / Importer produktów 
leczniczych oraz 
Wytwórca/Importer/Dystrybutor 
substancji czynnych 

Ustawa Prawo Farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 r. 
Dz.U.2008.45.271 (stan na 
dzień 2014-02-07) 

wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie / import 
produktów leczniczych 

wygaszenie, cofnięcie 
zezwolenia na 
wytwarzanie / import 
produktów leczniczych 

Wytwórnia Farmaceutyczna 

Ustawa Prawo Farmaceutyczne 
z dnia 6 września 2001 r. 
Dz.U.2008.45.271 (stan na 
dzień 2014-02-07) 

wydanie zezwolenia na 
wytwarzanie / import 
produktów leczniczych 

wygaszenie, cofnięcie 
zezwolenia na 
wytwarzanie / import 
produktów leczniczych 

 

Kolejna tabela przedstawia obiekty wpisywane nieobligatoryjnie. 

 

Tabela 231: Rejestr Wytwórców/Importerów … – obligatoryjność wpisów (przedmioty wpisywane 

nieobligatoryjnie) 

Przedmiot rejestru 
Warunki wpisu do rejestru (jeśli 

istnieją) 
Warunki wypisu z 

rejestru (jeśli istnieją) 

Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania 
akceptacja przez inspektora/opiekuna 
przedsiębiorstwa 

żadne obiekty, nie są 
wypisywane z rejestru 

Zezwolenie na wytwarzanie / import produktów 
leczniczych 

uzyskanie /zmiana zezwolenia 
żadne obiekty, nie są 
wypisywane z rejestru 

Osoba wykwalifikowana Zatrudnienie w GIF 
żadne obiekty, nie są 
wypisywane z rejestru 

 

Dla rejestru są zdefiniowane grupy uprawnień, przedstawione zostały poniżej. 

 

Tabela 232: Rejestr Wytwórców/Importerów … – grupy uprawnień 

Nazwa grupy upraw-
nień 

Należący do niej użytkownicy 
Zakres danych, do których jest 

dostęp dla danej grupy 

Kto przypisuje 
użytkowników do danej 

grupy uprawnień 

GIF\SP_FarmAdmins 
pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

administratorzy farmy 
pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\SP_SiteAdmins 
pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

administratorzy kolekcji witryn 
pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 
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Nazwa grupy upraw-
nień 

Należący do niej użytkownicy 
Zakres danych, do których jest 

dostęp dla danej grupy 

Kto przypisuje 
użytkowników do danej 

grupy uprawnień 

GIF\sp_owners 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF oraz wybrani 
pracownicy Departamentu 
Inspekcji ds.. Wytwarzania 

użytkownicy z prawem FULL do 
witryny główne 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_users 
wszyscy pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający prawo 
READ do witryny głównej 

PRAWA DO 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_old_site_users 
wszyscy pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy z prawem READ do 
podwitryny ols_site 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_certyfikaty 
wybrani pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający prawo 
FULL do listy certyfikaty 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_zezwolenia 
wybrani pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający prawo 
FULL do listy zezwolenia 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_smf_users 
wybrani pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający prawo 
READ do list związanych z SMF 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_inspekcje_users 
wybrani pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający prawo 
READ do listy inspekcje 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

GIF\sp_personal_view 
wszyscy pracownicy 
Departamentu Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

użytkownicy posiadający 
w witrynie głównej prawo 
PERSONAL VIEW 

pracownicy Wydziału 
Informatyki GIF 

 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor rejestru potwierdził ponadto, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych 

operacji: 

 

Tabela 233: Rejestr Wytwórców/Importerów … – rejestracja przepływu danych 

Lp. Obiekt Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: Uwagi 

Kiedy Kto Jakie zmiany  

1 

Wytwórca/Importer produktów leczni-
czych oraz Wytwór-
ca/Importer/Dystrybutor substancji 
czynnych 

Podgląd danych TAK TAK    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK NIE   

Kasowanie danych TAK TAK NIE   

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE   
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2 Osoba wykwalifikowana 

Podgląd danych TAK TAK    

Przeszukiwanie danych TAK TAK    

Aktualizacja danych TAK TAK NIE   

Kasowanie danych TAK TAK NIE  

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE   

3 
Zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych 

Podgląd danych TAK TAK  
 

Przeszukiwanie danych NIE NIE  
 

Aktualizacja danych TAK TAK NIE 
 

Kasowanie danych TAK TAK NIE 
 

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE 
 

4 Wytwórnia Farmaceutyczna 

Podgląd danych TAK TAK  
 

Przeszukiwanie danych NIE NIE  
 

Aktualizacja danych TAK TAK NIE 
 

Kasowanie danych TAK TAK NIE 
 

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE 
 

5 Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania 

Podgląd danych TAK TAK  
 

Przeszukiwanie danych NIE NIE  
 

Aktualizacja danych TAK TAK NIE 
 

Kasowanie danych TAK TAK NIE 
 

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE 
 

 

3.28.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. 

Dz.U.2008.45.271 (stan na dzień 2014-02-07. Podstawa prawna nie określa zakresu rejestru, planowana jest 

nowelizacja, która uzupełni ten brak. 

3.28.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Rejestrze Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych 

wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego występuje następujący zakres danych osobowych: 

 

Tabela 234: Rejestr Wytwórców/Importerów … – zakres danych osobowych występujących w rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Osoba wykwalifikowana Imię i nazwisko, PESEL ,Staż pracy, Wykształcenie, Zakres uprawnień 

2. Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania Imię i nazwisko, Nr legitymacji 
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PESEL osób wykwalifikowanych jest potencjalnie możliwy do wprowadzenia, ale w tej chwili nie jest 

uzupełniony. W poniższej tabeli Gestor wyszczególnił rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych 

osobowych w rejestrze oraz sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 235: Rejestr Wytwórców/Importerów … – akcje wykonywane na danych osobowych i uregulowanie 

przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez GIODO 

W
p

ro
w

ad
za

n
ie

 

P
rz

e
ch

o
w

yw
an

ie
 

M
o

d
yf
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o

w
an

ie
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rz

e
ka

zy
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ie

 

P
u
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w

an
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A
gr

e
go

w
an

ie
 

U
su

w
an

ie
 

B
ra

k 
d

an
yc

h
 

Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone jako 
zbiór danych 
osobowych 

zawierający dane 
wrażliwe 

1 
Osoba wykwali-
fikowana 

T T T N N N N N T  TAK  

2 
Inspektor In-
spekcji ds. 
Wytwarzania 

T T T N N N N N T  NIE  

Komentarz: Dane dot. Inspektorów Inspekcji ds. Wytwarzania są danymi pracowników i nie wymagają zgłoszenia. 

 

Dane osobowe w rejestrze zarządzane są w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb danego rejestru  

Zarządzanie następuje z poziomu centralnego. Osoby fizyczne, których dane przetwarzane są w rejestrze nie 

wyrażają odrębnej zgody, możliwość przetwarzania tych danych wynika z przepisów prawa. Rejestr posiada 

kompletną dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych.  

3.28.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Poniższa tabela podsumowuje informacje odnośnie komunikacji rejestru z zagranicą: 

 

Tabela 236: Rejestr Wytwórców/Importerów … – komunikacja rejestru z zagranicą 

Pytanie 
Odpowiedź 

TAK/NIE Informacja dodatkowa 

Czy rejestr łączy się lub komunikuje 
z zagranicą? 

TAK Funkcjonalność w trakcie przygotowania. 

Czy odbiorcami rejestru mogą być 
podmioty/ osoby zagraniczne? 

TAK 

Wybrane dane z systemu będą przekazywane do systemu EudraGMP 
należącego do Europejskiej Agencji Leków (EMA) z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii w celu prezentacji w tym systemie informacji z wszystkich 
krajów UE. 

Czy przedmiotem rejestru mogą 
być podmioty/ osoby zagraniczne? 

TAK 
Wszystkie przedsiębiorstwa powiązane z przemysłem farmaceutycznym 
we wszystkich państwach świata. 
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3.28.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

Gestor jest w posiadaniu dokumentacji formalnej, związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji 

wdrożeniowej do systemów elektronicznych). Planowane jest przeprowadzanie audytów i kontroli, tym nie 

mniej system funkcjonuje dopiero od 01.01.2014 i dlatego też Gestorowi trudno było udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. Gestor zamierza przechowywać dokumentację z przeprowadzonych audytów i kontroli.  W tabeli 

poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące dokumentacji formalnej 

 

Tabela 237: Rejestr Wytwórców/Importerów … – szczegóły dokumentów 

Rodzaj dokumentu 
Tytuł dokumentu + numer 

ostatniej wersji + data 
ostatniej modyfikacji 

Forma 

Czy dostęp publiczny 
do dokumentu 

(tak/nie/nie 
wiadomo) + zakres 

Czy posiada indeks 
elektroniczny 
(tak/nie/nie 
wiadomo) 

Model danych 
Projekt Wdrożenia Systemu 
SITE2,  SITE2/1.10 v4.3,  
2013-09-11 

elektroniczna nie nie 

Model procesów Brak danych Brak danych  Brak danych  Brak danych 

Specyfikacja interfejsów 
zewnętrznych 

Brak danych Brak danych  Brak danych   Brak danych 

Komentarz: Dokumentacja powdrożeniowa jest jeszcze w trakcie uzupełniania. 

 

Dokumentacja techniczna 

Rejestr posiada dokumentację techniczną, część z niej jest jeszcze w trakcie przygotowywania. Gestor ocenił 

stan posiadanej dokumentacji na 4 , oznacza to iż jest ona niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, 

ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także 

posiada wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa.  

Dokumentacja użytkowa 

Rejestr posiada dokumentację użytkową, jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie 

pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także posiada 

wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa (ocena:4). 

3.28.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. Ponieważ dane w rejestrze dostępne są centralnie, architektura jest jak najbardziej adekwatna do 

potrzeb. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor odpowiedział, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. 
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3.28.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze, Gestor odpowiedział 

następująco: „Do systemu mają dostęp tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami, w tym tylko niektóre z nich 

mają możliwość modyfikacji”. Nie jest rejestrowana lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do 

danych w rejestrze. Gestor poinformował także, że nie jest możliwa korelacja zdarzeń.  

Poprzez publikację na stronie podmiotu Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. Gestor wskazał również, że został opracowany 

i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność 

i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność. Zapewnia to Regulamin bezpieczeństwa informacji GIF.  

Gestor wskazał, że nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001 oraz że podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada 

certyfikacji na zgodność z normą ISO 27001. System wzorowany jest na wymaganiach ww. normy. 

Organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 

Ponadto, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana 

(utrzymywana aktualna), przy czym inwentaryzacja obejmuje  rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania 

służącego do przetwarzania informacji. Wykonywana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego 

oprogramowania. 

Dla rejestru są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. Odbywa się coroczna analiza bezpieczeństwa informacji oraz analiza ryzyk. 

Podejmuje się działania (określone regulacjami wewnętrznymi) zapewniające, że osoby zaangażowane 

w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu 

adekwatnym do  realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa informacji. Gestor przeprowadza przegląd uprawnień, szkolenie pracowników. 

Zapewniono mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu. 

Do tych mechanizmów Gestor zaliczył obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku, wynikający z przepisów 

wewnętrznych. 

Co najmniej raz do roku oraz przy zatrudnianiu nowego pracownika przeprowadzane są szkolenia osób 

zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp 

na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na 

odległość. W zakresie GIF zasady te określone są w wewnętrznych przepisach dot. bezpieczeństwa informacji. 

M.in. są to zasady postępowania z urządzeniami mobilnymi takie jak ograniczanie sytuacji, w których sprzęt 

pozostaje bez nadzoru; zabezpieczenie dostępu za pomocą hasła, PIN itd.; stosowanie szyfrowania; nie 
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udostępnianie sprzętu osobom nieuprawnionym; blokowanie ekranu; ograniczanie korzystania ze sprzętu 

w miejscach publicznych, regularne wykonywanie prac administracyjnych, regularna aktualizacja sygnatur 

wirusów. 

System uprawnień nadawanych użytkownikom oraz mechanizm uwierzytelniania służy do zabezpieczenia 

informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. 

Do dnia 2016-12-01 jest ważna umowa serwisowa podpisana ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania 

systemu obsługującego rejestr. W ramach umów nie ma możliwości eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy. Ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych. Zasady te określone są 

w wewnętrznych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

Zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający w szczególności 

na wymienionych poniżej elementach: 

• dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

• minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

• ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

• stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu 

prawa, 

• zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

• redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów 

teleinformatycznych, 

• niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

Zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących. Zgłoszenie 

następuje zgodnie z instrukcją zarządzania incydentami. Możliwe jest zgłoszenie na odpowiedni adres e-mail, 

ustnie lub pisemnie do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji. 

zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej 

niż raz na rok. Przegląd bezpieczeństwa informacji dokonywany przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji. 

W rejestrze nie udostępnia się informacji w drodze wymiany. 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – Logi systemu, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – Login + hasło (uwierzytelnianie domenowe) 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – Serwerownia 

zabezpieczona drzwiami z kontrolerem dostępu, uwierzytelnianie w systemie operacyjnym 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej- mechanizmy Windows 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora – 

poprzez raporty 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup-odebranie uprawnień 
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Poziom ogółu zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. Obejmuje ona wszystkie rodzaje 

informacji i sposoby postępowania z nią. W przepisach brak jest aspektów związanych z zachowaniem ciągłości 

działania. Użyteczność Polityki Bezpieczeństwa została, w skali od jednego do czterech, oceniona na 4, oznacza 

to iż jest szeroko stosowana, została zaimplementowana w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem 

oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich działaniach.  

3.28.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

W odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu 

rejestru Gestor wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych i w plikach 

elektronicznych. Format danych w rejestrze określono jako tabele elektronicznej bazy danych-MS SQL Server. 

W ocenie Gestora, rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki 

rejestru i pełne, nie wymaga poprawy ani usprawnień. 

Rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami teleinformatycznymi pracującymi 

w ochronie zdrowia. Rejestr nie współpracuje zarówno ani z platformą ePUAP i platformą P1. 

Rejestr wykorzystuje słowniki TERYT. Stosowane protokoły i standardy przechowywania oraz wymiany danych 

to XML.  

Gestor udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny adekwatności poziomu interoperacyjności systemu 

rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych. Stwierdzono że 

poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w znacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego 

funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych (ocena:3).  Gestor nadmienił również iż do opisu 

obiektów stosuje się cechy wymagane przez przepisy prawa. Formaty danych są zgodne z prawem. Wskazane 

byłoby większe wykorzystanie rejestrów referencyjnych, choć nie zawsze są one gotowe do tego, żeby 

świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów.  

Poniższa tabela zawiera ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru: 

 

Tabela 238: Rejestr Wytwórców/Importerów … –  ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Intuicyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Atrakcyjność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
  

Czytelność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą) 
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Cecha Ocena Uwagi 

Konfigurowalność 
4 

(system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą)  

 

3.28.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji dotyczących kosztów utrzymania rejestru. Stwierdzono iż roczne koszty są 

trudne do oszacowania, ponieważ system został zakupiony z dwuletnią umową serwisową, której wartość nie 

była wyodrębniana z całej wartości zamówienia. 

3.28.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych to niewielki, centralnie prowadzony rejestr, dostępny 

publicznie przez stronę www.  Brak cech szczególnych. 
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3.29 REJESTR ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE APTEK 

OGÓLNODOSTĘPNYCH, PUNKTÓW APTECZNYCH ORAZ REJESTR 

UDZIELONYCH ZGÓD NA PROWADZENIE APTEK SZPITALNYCH, 

ZAKŁADOWYCH I DZIAŁÓW FARMACJI SZPITALNEJ 

3.29.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych 

Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej prowadzony jest przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne: 

• Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu 

50-153 Wrocław, Pl. Powstańców W-wy 1, tel.: (71) 340 69 75, (71) 340 69 80, fax.: (71) 340 64 96, e-

mail: nf3@duw.pl, nfsekr@duw.pl, strona WWW: http://www.wif.wroclaw.pl 

• Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy 

85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, tel.: (52) 320 61 80, (52) 322 58 96, fax.: (52) 322 58 96, e-mail: 

wif@farmacja-bydgoszcz.pl, strona WWW: http://www.farmacja-bydgoszcz.pl 

• Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

20-126 Lublin, ul. Unicka 4, tel.: (81) 53 222 18, fax.: (81) 53 222 19, e-mail: wif@wif.lublin.pl, 

sekretariat@wif.lublin.pl, strona WWW: http://www.wif.bip.lublin.pl 

• Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel.: (95) 711 54 25, (95) 711 54 26, fax.: (95) 711 54 25, e-

mail: sekretariat@farmacja-gorzow.pl, strona WWW: http://www.farmacja-gorzow.pl 

• Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

90-341 Łódź, ul. Fabryczna 25, tel.: (42) 630 21 71, (42) 630 21 79, fax.: (42) 630  25 14, e-mail: 

sekretariat@lwif.pl, kancelaria@lwif.pl, strona WWW: http://www.lwif.pl 

• Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie 

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5, tel.: (12) 422 75 41, (12) 422 75 43, (12) 422 75 52, fax.: (12) 422 

75 52, e-mail: sekretariat@wif.malopolska.pl, mwif@wif.malopolska.pl, strona WWW: 

http://www.wif.malopolska.pl 

• Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie 

03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel.: (22) 629 52 53, (22) 628 28 60, fax.: (22) 629 52 53, e-mail: 

wiif@wiif.waw.pl, strona WWW: http://www.wiif.waw.pl 

• Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

45-380 Opole, ul. Plebiscytowa 5, tel.: (77) 453 98 24, (77) 456 57 35, fax.: (77) 456 57 35, e-mail: 

sekretariat@opole.wif.gov.pl, strona WWW: http://www.wif.obip.pl 

• Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie 

35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 12a, tel.: (17) 862 05 45, fax.: (17) 862 04 06, e-mail: 

biuro@rzeszow.wif.gov.pl, strona WWW: http://www.rzeszow.wif.gov.pl 
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• Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku 

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4, tel.: (85) 662 37 36, fax.: (85) 662 37 26, e-mail: 

inspektorat@bialystok.wif.gov.pl, strona WWW: http://wif.pbip.pl 

• Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku 

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 50, tel.: (58) 300 00 92, (58) 320 28 58 , fax.: (58) 320 28 58, e-mail: wiif-

sekretariat@wiif.gdansk.pl, strona WWW: http://www.bip.wiif.gdansk.pl 

• Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15, tel.: (32) 208 74 68, fax.: (32) 208 74 69, e-mail: 

swiif_kc@pro.onet.pl, strona WWW: http://www.swif.katowice.uw.gov.pl 

• Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach 

25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.: (41) 34 518 35, (41) 34 529 45, fax.: (41) 34 529 45, e-mail: 

wifkielce@onet.pl, strona WWW: http://www.wifkielce.prot.pl 

• Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie 

10-575 Olsztyn, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, tel.: (89) 523 22 06, fax.: (89) 533 29 99, e-mail: 

wifols@interia.pl, strona WWW: http://www.bip.wif-olsztyn.pl 

• Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu 

61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel.: (61) 875 95 75, fax.: (61) 875 95 87, e-mail: sekretariat@wif-

poznan.pl, strona WWW: http://www.wif.poznan.ibip.pl 

• Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie 

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, tel.: (91) 421 07 70, (91) 421 04 80, fax.: (91) 421 04 80, e-mail: 

wif@wif.szczecin.pl, sekretariat@wif.szczecin.pl, strona WWW: http://www.wif.szczecin.pl 

3.29.2. Skrócony opis rejestru 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny prowadzi rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz 

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

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne prowadzą pomocnicze rejestry w skali lokalnej w formie plików 

Excel lub bazy danych Access lub MS SQL Server, które stanowią źródło danych dla rejestru, o którym mowa w 

ust. 1, prowadzonym w systemie teleinformatycznym zwanym Krajowym Rejestrem Zezwoleń Na Prowadzenie 

Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrem Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych. Opis tego systemu jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 

listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr 

Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na 

Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Krajowy rejestr jest prowadzony w systemie 

teleinformatycznym, którego administratorem technicznym jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia (CSIOZ). Krajowy rejestr został utworzony w ramach platformy P2 zarządzanej przez CSIOZ i znajduje 

się pod adresem http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. 

Celem prowadzenia rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz 

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

wspomaganie kontrolowania aptek oraz innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami 

leczniczymi i wyrobami medycznymi, udostępnianie informacji o lokalizacji aptek pacjentom, kontrolowanie, 
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czy dany podmiot zależny w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów prowadzi łącznie nie 

więcej niż 1% aptek na terenie województwa. Celem rejestru jest również sporządzanie sprawozdań 

statystycznych (np. do GUS) i udostępnianie informacji publicznej. 

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne na potrzeby bieżącej działalności posługują się rejestrami 

pomocniczymi, prowadzonymi w oparciu o Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 

Zakładowych. Rejestry te nie są prowadzone w systemie informatycznym, ale w wewnętrznych bazach danych 

(MS Access, MS SQL Server) lub w plikach elektronicznych. Wykazy z rejestrów pomocniczych są publikowane 

na stronach internetowych WIF lub BIP prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne. Ze 

względu na zakres posiadanych informacji tylko Czterech Gestorów rejestru omówiło rejestr administrowany 

przez CSIOZ. Pozostałe 12 ankiet dotyczy wewnętrznych zbiorów danych prowadzonych lokalnie przez 

inspektoraty wojewódzkie. Pytania w ankiecie odnoszące się stricte do systemu informatycznego, w którym 

znajduje się krajowy rejestr leżą, zdaniem Gestorów, w gestii administratora rejestru (CSIOZ) - Gestorzy 

przeważnie nie udzielili na nie odpowiedzi. Z tego względu znaczna część uzyskanych informacji odnosi się do 

rejestrów pomocniczych. 

3.29.3. Data powstania rejestru 

Rejestr zaczął funkcjonować w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych na przełomie 2001 i 2002 r., 

natomiast system informatyczny obsługujący krajowy rejestr funkcjonuje od 1 listopada 2012 r.  

3.29.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Inny - Rejestr prowadzony z poziomu lokalnego, dane z rejestru lokalnego przekazywane do zasilenia 

rejestru centralnego i udostępniane centralnie. 

Lokalnie, w  oparciu o Rejestr Krajowy, w Wojewódzkich Inspektoratach Farmaceutycznych prowadzone są 

wewnętrzne rejestry mające status pomocniczych, które stanowią źródło danych do zasilenia rejestru 

krajowego (centralnego), prowadzonego w systemie informatycznym. Typ rejestru wskazany jako 

reprezentatywny został określony na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi od wszystkich Gestorów 

rejestru oraz analizy statusu prawnego rejestru.  

3.29.5. Forma prowadzenia rejestru 

Rejestry lokalne nie są prowadzone (w większości) z użyciem systemu informatycznego. Wojewódzkie 

Inspektoraty Farmaceutyczne prowadzą lokalne rejestry w formie plików Excel lub bazy danych Access oraz MS 

SQL Server (wykonawcami lokalnych baz danych są pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów 

Farmaceutycznych), natomiast zgodnie z ustawą dane te wprowadzane są w następnej kolejności do 

centralnego systemu informatycznego (krajowy rejestr zezwoleń). Gestorzy nie przekazali danych dotyczących 

wykonawcy systemu informatycznego, który obsługuje krajowy rejestr (odpowiedź na to pytanie leży w gestii 

administratora technicznego systemu – CSIOZ). 
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3.29.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Tabela 239: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i przed-
miotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego 

odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użytkownik In-
ternetu bez konieczności logowania lub 
informacja udzielana telefonicznie) 

T N 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 
2001 r.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - 
upoważniony pracownik 

T N 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farma-
ceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

 

Anonimowy odbiorca ma dostęp do odczytu danych z rejestru zamieszczonego na stronie internetowej CSIOZ 

oraz wykazów publikowanych na stronach WWW poszczególnych wojewódzkich inspektoratów 

farmaceutycznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W rejestrze nie są prowadzone statystyki odnośnie liczby odwiedzin poszczególnych odbiorców. Nie ma 

możliwości oszacowania liczebności anonimowego odbiorcy. Brak również danych dotyczących liczebności 

upoważnionych pracowników CSIOZ - odpowiedź na to pytanie leży w gestii administratora technicznego 

systemu obsługującego krajowy rejestr - CSIOZ.  

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 240: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW  

http://www.wif.wroclaw.pl 
http://www.farmacja-bydgoszcz.pl 
http://www.wif.bip.lublin.pl 
 http://www.farmacja-gorzow.pl 
http://www.lwif.pl 
http://www.wif.malopolska.pl 
http://www.wiif.waw.pl 
http://www.wif.obip.pl 
http://www.rzeszow.wif.gov.pl 
http://wif.pbip.pl 
http://www.bip.wiif.gdansk.pl 
http://www.swif.katowice.uw.gov.pl 
http://www.wifkielce.prot.pl 
http://www.bip.wif-olsztyn.pl 
http://www.wif.poznan.ibip.pl 

http://www.wif.szczecin.pl 

Ograniczenia 
w dostępie: 

Na stronach internetowych 
wojewódzkich inspektoratów 
farmaceutycznych i BIP dostępne są 
wykazy z ograniczonym zakresem 
danych.  

Pliki 
przechowywane 
na dysku 
lokalnym 

Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie: 

Rejestry pomocnicze przeważnie są 
prowadzone w formularzu Excel, do 
którego mają dostęp wyłącznie 
upoważnieni pracownicy wojewódzkiego 
inspektoratu farmaceutycznego. 
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Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Lokalna baza 
danych 

Nie dotyczy 
Ograniczenia 
w dostępie: 

Dostęp do rejestru mają tylko 
upoważnione osoby. Wymagane jest 
uwierzytelnienie za pomocą loginu i 
hasła. 

 

Krajowy rejestr udostępniony jest za pośrednictwem strony WWW pod adresem: 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ (brak danych dotyczących ograniczeń dla tego rejestru). Gestorzy 

przekazali informację, że odpowiedź na pytanie odnośnie dodatkowych metod w dostępie do rejestru 

krajowego (poza stroną www) leży w gestii CSIOZ. 

Większość rejestrów prowadzonych lokalnie prowadzona jest w formie plików elektronicznych, na podstawie 

których tworzone są wykazy udostępniane na stronach WWW/BIP wojewódzkich inspektoratów 

farmaceutycznych. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku prowadzi rejestr w pliku 

Excel oraz dodatkowo w postaci papierowej - w tym przypadku dostęp do rejestru następuje na wniosek 

zainteresowanego. W niektórych województwach lokalne rejestry prowadzone są z użyciem lokalnej 

elektronicznej bazy danych (MS Access – WIF w Gorzowie Wielkopolskim i WIF we Wrocławiu oraz MS SQL 

Server - WIF w Katowicach). W tych przypadkach dostęp do rejestru mają tylko upoważnione osoby. 

Wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła.  

W tabeli poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr 

przez każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 241: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wyko-

rzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy odbiorca IN - cele informacyjne;  3 

2. 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - 
upoważniony pracownik 

IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; ID - 
cele identyfikacyjne; W - cele weryfikacyjne 

4 

*) Ocena 3 – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy bardzo istotny (ułatwia i przyspiesza pracę w dużym stopniu), jest 

niezbędny w dużym stopniu 

Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia tego 

rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

W rejestrze stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru – w zakresie 

dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła (zwykle do komputera, w którym znajduje się rejestr). 

Dodatkowo, w przypadku niektórych województw stosowane są również inne metody uwierzytelniania takie 

jak: wprowadzenie hasła do pliku zabezpieczonego hasłem (WIF - woj. kujawsko-pomorskie). W systemie 

teleinformatycznym CSIOZ wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła lub za pomocą certyfikatu. 

W przypadku dokumentacji papierowej (WIF - woj. podlaskie i lubelskie) dostęp do szafki ma tylko 

upoważniony pracownik.  U jednego z Gestorów (WIF – woj. dolnośląskie) wymagane jest logowanie za pomocą 

loginu i hasła, nie bezpośrednio do rejestru, ale do komputera w sieci wewnętrznej, wewnątrz której dostępny 

jest rejestr. 
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3.29.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazany został zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymagają uwierzytelnienia. Gestor nie określił, w jakich procesach realizowane są wskazane 

operacje. 

 

Tabela 242: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – operacje wykonywane w rejestrze przez 

poszczególnych odbiorców 

 

Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
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Anonimowy 
odbiorca 

T N N  N  N  N  
Odczyt 
danych 

Anonimowy odbiorca ma 
dostęp do odczytu danych 
z rejestru zamieszczonego 
na stronie internetowej 
CSIOZ oraz wykazów publi-
kowanych na stronach 
www wojewódzkich in-
spektoratów farmaceu-
tycznych oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Farmaceu-
tyczny - 
upoważnio-
ny pracow-
nik 

T T T T T T T T T T 
Prowa-
dzenie 

rejestru 

Odczyt danych z wykazu 
dostępnego na stronie 
www nie wymaga uwierzy-
telnienia, natomiast odczyt 
i edycja danych w reje-
strze/systemie wymaga 
uwierzytelnienia przez 
upoważnionego pracowni-
ka. 
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Tabela 243: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – szczegóły procesów i sposób ich obsługi 

Proces 
Czy proces wy-
maga uwierzy-

telnienia? 
Opis procesu 

Czy przebieg jest 
kontrolowany przez 

system IT? 

Prowadzenie 
rejestru  

T 

Wszelkich modyfikacji w rejestrze (np. dodawanie nowych 
danych, aktualizacja istniejących informacji) dokonuje się na 
podstawie decyzji administracyjnej lub na podstawie  infor-
macji przekazanej pisemnie, bądź elektronicznie przez zainte-
resowany podmiot (np. zmiana adresu e-mail itp.). 

N 

Odczyt danych    N Odczyt danych dostępnych na stronie WWW. N 

 

Podmioty będące przedmiotem rejestru zobowiązane są do informowania Wojewódzkiego Inspektoratu 

Farmaceutycznego o wszelkich zmianach wymagających wprowadzenia zmian (WIF – woj. kujawsko-

pomorskie). 

W rejestrze występują następujące procesy: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

Gestor rejestru w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu przekazał 

informację, że przedmioty nie są usuwane z rejestru - nieaktualne wpisy są przenoszone do archiwum. 

Natomiast Gestor rejestru w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie farmaceutycznym w Warszawie dodał, 

że uzyskanie odpisu jest możliwe w formie otrzymania zaświadczenia. Obie uwagi dotyczą rejestrów 

pomocniczych. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 244: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces 
Dla 

obiektu 
Aktorzy 

Poziom złożoności 

procesu: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Rejestracja przedmiotu 

rejestru w rejestrze 

Wszystkie 

obiekty 

rejestru 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 

(dany proces jest w znacznej 

części efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Aktualizacja w rejestrze 

wpisu na temat 

zarejestrowanego 

przedmiotu rejestru 

Wszystkie 

obiekty 

rejestru 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 

(dany proces jest w znacznej 

części efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat zarejestrowanych 

przedmiotów rejestru 

Wszystkie 

obiekty 

rejestru 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

3 

(proces jest w 

znacznej części 

intuicyjny i jasny 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 

(dany proces jest w znacznej 

części efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 

Uzyskanie dostępu do 

rejestru 

Wszystkie 

obiekty 

rejestru 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Farmaceutyczny - 

upoważniony 

pracownik 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

4 

(proces jest 

intuicyjny i jasny) 

4 

(dane przetwarzane w procesie są 

całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 

(dany proces jest w znacznej 

części efektywny, ulepszenia są 

możliwe, ale nie są konieczne) 
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3.29.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera 

następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 245: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

USŁUGODAWCY 

Apteka Ogólnodostępna  

Apteka Szpitalna  

Punkt Apteczny  

Apteka Zakładowa 

Dział farmacji szpitalnej 

 

Apteki Zakładowe nie są wpisywane do rejestru pomocniczego w WIF w Opolu, ze względu na brak obiektów 

tego typu na terenie województwa opolskiego. Natomiast w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Katowicach do rejestru pomocniczego dodatkowo wpisywane są apteki internetowe. 

Jako główny przedmiot rejestru, ze względu na największą liczbę zarejestrowanych obiektów tego typu, 

Gestorzy wyodrębnili Aptekę Ogólnodostępną. W tabeli zawarto informacje odnośnie liczebności przedmiotów 

rejestru: 

 

Tabela 246: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – liczebność przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Apteka Ogólnodostępna 16 958 16 958 

Apteka Szpitalna 593 593 

Punkt Apteczny 1 606 1 06 

Apteka Zakładowa 31 31 

Dział Farmacji Szpitalnej 666 666 

 

Spośród odpowiedzi udzielonych przez Gestorów zarówno Liczba obiektów w rejestrze (systemie) jak 

i Całkowita liczba obiektów rzeczywistych w skali lokalnej (województwa) mieści się w przedziale od 843 do 

1138 obiektów. Zaprezentowane dane liczbowe są danymi szacunkowymi wyliczonymi na podstawie średniej 

arytmetycznej liczb podanych przez poszczególnych Gestorów. 

W rejestrze nie są prowadzone statystyki dotyczące zapytań i wywołań dla poszczególnych obiektów. Ze 

względu na to, że wykaz z rejestru jest dostępny na stronie internetowej, liczba wniosków o udostępnienie 

informacji z zewnątrz jest niewielka. Kilka razy w roku występują pytania drogą telefoniczną i pisemną 

o przedmioty w rejestrze. Gestorzy nie określili również dynamiki przyrostu liczby obiektów w rejestrze na 

przestrzeni roku. 
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W rejestrze wpisy dokonywane są obligatoryjnie. Jedynie w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Katowicach w rejestrze pomocniczym wpisuje się dodatkowy obiekt: aptekę internetową. 

Gestor tego rejestru przekazał informację, że warunkiem wpisu apteki internetowej do rejestru jest zgłoszenie 

zezwolenia zamiaru prowadzenia apteki internetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza z dnia 14 marca 

2008 r. (Dz.U. Nr 60, poz.374). 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące obligatoryjności wpisu – w tym: podstawy prawnej dla 

obowiązkowości wpisu oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru. 

 

Tabela 247: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot rejestru 
Podstawa prawna dla obowiązkowości 

wpisu 
Warunki wpisu do rejestru 

(jeśli istnieją) 
Warunki wypisu z reje-

stru (jeśli istnieją) 

Apteka Ogólnodo-
stępna 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wpis do rejestru na podsta-
wie zezwolenia (decyzj). 

Decyzja wygaszająca 
bądź cofająca. 

Apteka Szpitalna 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wpis do rejestru za zgodą. 
Decyzja wygaszająca 
bądź cofająca. 

Punkt Apteczny 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wpis do rejestru na podsta-
wie zezwolenia (decyzji). 

Decyzja wygaszająca 
bądź cofająca. 

Apteka Zakładowa 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wpis do rejestru za zgodą. 
Decyzja wygaszająca 
bądź cofająca. 

Dział Farmacji 
Szpitalnej 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) 

Wpis do rejestru za zgodą. 
Decyzja wygaszająca 
bądź cofająca. 

 

Gestorzy przekazali informację, że obiekty znajdujące się w rejestrze nie są usuwane z systemu - zmianie ulega 

ich status. 

Dla rejestru zdefiniowano grupy uprawnień – przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Tabela 248: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … - szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla 

rejestru 

Nazwa grupy 
uprawnień 

Należący do niej 
użytkownicy 

Zakres danych, do których 
jest dostęp dla danej 

grupy 

Kto przypisuje użyt-
kowników do danej 

grupy uprawnień 
Uwagi 

Prowadzenie 
rejestru i aktuali-
zacja danych 

Inspektorat Farma-
ceutyczny - upoważ-
niony pracownik 

Dostęp do pełnego zakresu 
danych na potrzeby pro-
wadzenia rejestru 

Wojewódzki Inspek-
tor Farmaceutyczny 

Nie zgłoszono 

Odczyt danych 
Inspektorat Farma-
ceutyczny - upoważ-
niony pracownik 

Pełen zakres danych 
Wojewódzki Inspek-
tor Farmaceutyczny 

Odczyt z dysku sieciowego, 
gdzie znajduje się rejestr 
pomocniczy wymaga 
uwierzytelnienia.(uwaga 
dotyczy rejestru pomocni-
czego) 
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Powyższe dane dotyczą pomocniczych rejestrów prowadzonych lokalnie. Brak szczegółowych danych 

dotyczących grup i zakresu uprawnień dla upoważnionego pracownika Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w systemie obsługującym krajowy rejestr. Odpowiedź na to zagadnienie leży w gestii 

administratora technicznego systemu obsługującego krajowy rejestr - CSIOZ. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

W przypadku rejestru krajowego pełen zakres danych dot. ww. obiektów funkcjonujących w przedmiotowym 

rejestrze jest w posiadaniu CSIOZ. 

W większości przypadków rejestry pomocnicze nie są prowadzone z użyciem systemu IT. Są prowadzone 

w plikach elektronicznych lub lokalnych bazach danych, które uniemożliwiają śledzenie operacji przepływu 

danych. W przypadku krajowego rejestru, który jest prowadzony z użyciem systemu informatycznego pełen 

zakres danych dot. ww. obiektów jest w posiadaniu CSIOZ. 

3.29.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowi: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.2008.45.271 ze zm.) i rozporządzenie z 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, 

w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów 

Aptecznych oraz Rejestr udzielonych zgód na prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. 

3.29.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W rejestrze nie występują dane osobowe podlegające zgłaszaniu do Głównego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO). 

3.29.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. Ze względu na powszechny dostęp do rejestru mogą z niego korzystać podmioty z całego 

świata. 

3.29.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

W odpowiedzi na pytanie: „Czy Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej z  uruchomieniem 

rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej do systemów elektronicznych)?” Gestorzy rejestru przekazali 

informację, że Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne nie posiadają dokumentacji związanej 

z  uruchomieniem rejestrów pomocniczych. Pytanie odnosi się do systemu informatycznego. Odpowiedź na nie 

leży w gestii administratora technicznego krajowego rejestru - CSIOZ. Dodano natomiast, że rejestr w zależności 

od potrzeb podlega okresowym audytom lub kontrolom, z których dokumentacja jest przechowywana. 

Dokumentacja techniczna 

Lokalnie prowadzone rejestry pomocnicze nie posiadają dokumentacji technicznej. Gestorzy nie przekazali 

informacji dotyczących Krajowego Rejestru obsługiwanego przez system informatyczny. Odpowiedź na to 

pytanie leży w gestii administratora technicznego systemu obsługującego krajowy rejestr – CSIOZ. 
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Większość rejestrów prowadzonych lokalnie nie posiada również dokumentacji użytkowej (do plików 

elektronicznych, w których prowadzone są rejestry). Według  odpowiedzi Gestorów krajowy rejestr zezwoleń 

prowadzony z użyciem systemu informatycznego, a także jeden z pomocniczych rejestrów prowadzonych 

w lokalnej bazie danych MS Access (WIF – woj. lubuskie) - posiadają dokumentację użytkową. Dokumentację 

użytkową dla krajowego rejestru oceniono na poziomie 3 – co oznacza, że: „dokumentacja jest niekompletna 

(opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), 

jest poprawna merytorycznie, ale nie dostarcza wystarczającej ilości przydatnych informacji lub informacje te są 

niezrozumiałe”. 

3.29.13. Model architektoniczny rejestru 

Dla modelu architektonicznego rejestru przyznano ocenę 3, co oznacza, że model architektoniczny rejestru jest 

w dużym stopniu dopasowany do specyfiki i wymagań rejestru. Zdaniem Gestorów model centralny (krajowy 

rejestr zezwoleń) jest dopasowany do wymagań rejestru. Jednak na potrzeby bieżącej działalności większość 

Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, w celu usprawnienia pracy, posługuje się danymi 

zgromadzonymi w wewnętrznych rejestrach pomocniczych. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)”, za rejestr PODOBNY uznano krajowy rejestr  

zezwoleń. Ocena komplementarności rejestru krajowego względem rejestrów prowadzonych przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne znajduje się w tabeli: 

 

Tabela 249: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … – rejestry podobne/komplementarne 

Nazwa rejestru Rodzaj rejestru 
Ocena dopa-

sowania 
Uzasadnienie oceny 

Krajowy rejestr  zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodo-
stępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych 
zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych. 

PODOBNY** 3* 
Rejestr krajowy zawiera 
wszystkie dane zawarte w 
rejestrze podmiotowym. 

*) Ocena 3 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do modelu architektonicznego wskazanego 

rejestru podobnego/komplementarnego 

**) Rejestr podobny – jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, przy czym oba rejestry 

(badany i podobny) zawierają wspólny podzbiór atrybutów opisujących dla wspólnych przedmiotów rejestru 

3.29.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Rejestr jest obsługiwany ręcznie. Integralność jest zapewniona przez osobę upoważnioną do prowadzenia 

rejestru. Dostęp do rejestru możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się. Dotyczy to zarówno rejestru 

krajowego jak i rejestrów pomocniczych prowadzonych lokalnie. 

Rejestrowana jest lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Dostęp do 

informacji zawartych w rejestrze udzielany jest na podstawie wniosku pisemnego. We wniosku niezbędne jest 

podanie podstawy prawnej i uzasadnienia. W przypadku korzystania ze strony www nie jest rejestrowana 

lokalizacja i status osoby żądającej dostępu do rejestru. Brak danych odnośnie Krajowego Rejestru 

obsługiwanego przez system informatyczny - odpowiedź na to pytanie leży w gestii CSIOZ. 
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Art. 107 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 ze zm.) daje możliwość 

łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. W przypadku 

rejestru krajowego, prowadzonego z użyciem systemu informatycznego, Gestorzy wskazali, iż system nie 

umożliwia łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. 

Nie dokonano również oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami 

normy ISO 27001 a podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru nie posiada certyfikacji na zgodność 

z normą ISO 27001.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez administratora technicznego rejestru, organizacja zapewnia aktualizację 

regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Co więcej, inwentaryzacja sprzętu 

i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna), przy 

czym obejmuje ona rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. 

W przypadku rejestrów wewnętrznych prowadzonych lokalnie istnieje książka inwentarzowa z prowadzonym 

rejestrem sprzętu oraz oprogramowania. Brak danych dotyczących inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 

w systemie informatycznym obsługującym krajowy rejestr. 

W przeważającej liczbie przeprowadzonych ankiet Gestorzy odpowiedzieli, że nie są przeprowadzane analizy 

ryzyka w wewnętrznych rejestrach pomocniczych. Nie przekazano danych dotyczących zabezpieczenia 

informacji w systemie informatycznym obsługującym krajowy rejestr.  

Gestorzy twierdzą, że są podejmowane działania zapewniające, że  osoby  zaangażowane w proces 

przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym 

do  realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji – 

regulują to procedury wewnętrzne. W owych procedurach zapewniono również mechanizmy bezzwłocznej 

zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu w przypadku zmiany zakresu 

obowiązków upoważnionego pracownika. 

W zależności od potrzeb przeprowadzane są  szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania 

informacji ze szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich 

Przeważnie są to szkolenia nowych pracowników. 

Ponadto: 

• zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami - poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 

dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji, 

• brak możliwości pracy mobilnej w przypadku rejestrów pomocniczych, z kolei w przypadku rejestru 

krajowego praktycznie nie zachodzi konieczność pracy mobilnej (system jest zabezpieczony - 

konieczność logowania z użyciem loginu i hasła lub certyfikatu), 

• zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie – upoważnieni pracownicy logują się do Rejestru Krajowego za 

pomocą loginu i hasła lub certyfikatu; w rejestrach pomocniczych stosuje się zabezpieczenia informacji 

takie jak: login i hasło do pliku/bazy danych/komputera w którym znajduje się rejestr oraz sieć 

chroniona przez firewall, 
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• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych – zasady 

postępowania z informacjami określone są w obowiązujących wewnętrznych procedurach WIF, 

• zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach (dotyczy WIF; brak danych odnośnie rejestru 

krajowego): 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (szybkie 

podjęcie działań korygujących w przypadku rejestrów pomocniczych jest możliwe dzięki istnieniu 

oprogramowania antywirusowego oraz na podstawie wewnętrznych procedur urzędu 

wojewódzkiego),  

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

w zależności od potrzeb (w przypadku rejestrów pomocniczych upoważnieni pracownicy 

wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego stosują się do zasad bezpieczeństwa informacji  

ustalonych przez kierownika jednostki). 

W przypadku rejestrów pomocniczych nie ma możliwości pracy mobilnej. W przypadku rejestru krajowego 

praktycznie nie zachodzi konieczność pracy mobilnej (system jest zabezpieczony - konieczność logowania 

z użyciem loginu i hasła lub certyfikatu). 

W rejestrze wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów – ustalanie autoryzacji 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – dostęp do krajowego rejestru - login, hasło i certyfikat; 

dostęp do komputera lub bezpośrednio do pliku, w którym znajduje się rejestr prowadzony przez WIF - 

login i hasło. 

Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony na poziomie 4 – co oznacza, że 

stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania 

rejestru. Ocena 4 dotyczy rejestrów prowadzonych lokalnie. Ocena ogółu zabezpieczeń krajowego rejestru 

przed niepowołanym dostępem leży w gestii administratora technicznego systemu informatycznego 

obsługującego ten rejestr - CSIOZ. 

W przypadku dominującej liczby przeprowadzonych ankiet, w których omówione zostały rejestry pomocnicze 

udzielono informacji, że rejestr nie posiada Polityki Bezpieczeństwa. W przypadku rejestrów tego typu tylko 

trzech Gestorów (WIF- woj. podkarpackie, WIF- woj. wielkopolskie, WIF – woj. świętokrzyskie) wskazało, że dla 

rejestru istnieje Polityka Bezpieczeństwa. Posiadany dokument opisali jako szczegółowy i wyczerpujący oraz 

dostarczający użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem wybrano 

ocenę 4, co oznacza że: „Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach”. 

Brak danych odnośnie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa w przypadku krajowego rejestru - odpowiedź na to 

pytanie leży w gestii administratora technicznego systemu - CSIOZ. 
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3.29.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Na pytanie: „Proszę określić stopień unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu rejestru 

(według najlepszej wiedzy na ten temat)” Gestorzy odpowiedzieli, że istnieje inny rejestr dotyczący tego 

samego przedmiotu; omawiany rejestr zawiera mniej danych niż rejestr pokrewny. Rejestrem pokrewnym 

wobec rejestrów pomocniczych prowadzonych lokalnie jest Krajowy rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych 

i zakładowych.  

Poniższa tabela przedstawia części wspólne oraz różnice w zakresie danych przechowywanych przez omawiany 

rejestr oraz przez zidentyfikowany rejestr pokrewny: 

 

Tabela 250: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … - części wspólne oraz różnice w zakresie danych 

przechowywanych przez omawiany rejestr oraz przez zidentyfikowane rejestry pokrewne 

Lp. Nazwa rejestru pokrewnego 
Odnośnik do stro-
ny WWW rejestru 

pokrewnego  

Dane zawarte w rejestrze 
pokrewnym a nie zawarte 
w rejestrze analizowanym 

Dane wspólne dla 
obu rejestrów 

1 

Krajowy rejestr zezwoleń na prowa-
dzenie aptek ogólnodostępnych, punk-
tów aptecznych oraz rejestr udzielo-
nych zgód na prowadzenie aptek szpi-
talnych i  zakładowych 

Adres nie jest 
udostępniony 
publicznie 

Rozszerzony zakres danych 
dot. Kierownika Apteki i 
samej Apteki 

Zakres danych opi-
sanych w ankiecie w 
punkcie 4.1     Dane 
zawarte w rejestrze 

 

W większości wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych dane w rejestrze przechowywane są w plikach 

elektronicznych w formacie xls. oraz xlsx. Jeden z Gestorów prowadzi rejestr pomocniczy w plikach 

elektronicznych w formacie: doc., docx. Dodatkowo istnieją wersje papierowe rejestru. 4 Gestorów wskazało, 

że lokalne rejestry prowadzone są w formie tabelach elektronicznej bazy danych (MS Access, MS SQL Server). 

Rejestr krajowy prowadzony jest z użyciem systemu informatycznego.  

W MS Access znajdują się rejestry pomocnicze prowadzone przez Gestorów w inspektoratach farmaceutycznym 

w województwach: lubuskim, dolnośląskim i łódzkim Natomiast w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Katowicach używany jest MS SQL Server. 

Gestorzy ocenili rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych na poziomie 4 – co oznacza, że 

rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy ani usprawnień.  

Rejestry prowadzone lokalnie nie posiadają wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami 

teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia - nie współpracują z platformami ePUAP i P1. 

3.29.16. Koszty utrzymania rejestru 

W przypadku rejestrów pomocniczych, które nie są obsługiwane przez system informatyczny istnieją tylko 

koszty osobowe. Brak danych odnośnie kosztów utrzymania krajowego rejestru. Odpowiedź na to pytanie leży 

w gestii administratora technicznego systemu - CSIOZ. 

3.29.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Istotną cechą Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych jest fakt, że jest on prowadzony na dwóch 
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poziomach. Na poziomie centralnym istnieje system administrowany przez CSIOZ Krajowy Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie 

Aptek Szpitalnych i  Zakładowych a pomimo tego większość Gestorów rejestru na poziomie lokalnym prowadzi 

i udostępnia publicznie rejestry pomocnicze. Rejestry te są  prowadzone w różnej postaci i w różnym stopniu 

zinformatyzowane. Część danych z rejestrów pomocniczych jest wprowadzana do rejestru centralnego, gdzie 

także są dostępne publicznie. 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 308 / 540 

3.30 REJESTR ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HURTOWNI 

FARMACEUTYCZNEJ 

3.30.1. Gestorzy rejestru 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej prowadzony jest przez Gestora: Główny 

Inspektorat Farmaceutyczny, mieszczący się pod adresem: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12, tel.: (22) 635 

99 66, fax.: (22) 831 02 44, e-mail: gif@gif.gov.pl, strona WWW: http://www.gif.gov.pl. 

3.30.2. Skrócony opis rejestru 

Rejestr prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Rejestr zawiera dane nt. 

hurtowni farmaceutycznych / składów konsygnacyjnych produktów leczniczych / składów celnych produktów 

leczniczych oraz podmiotów będących ich właścicielami a także związanych z nimi zezwoleń. 

3.30.3. Data powstania rejestru 

Rejestr prowadzony jest w obecnym kształcie od listopada 2012 roku. Przedtem rejestr prowadzony był w pliku 

Excel, począwszy od 2001 roku. 

3.30.4. Typ rejestru 

W trakcie przeprowadzania ankiety, Gestor określił typ rejestru jako: 

• Typ 3 - Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też 

jednostki centralne 

Instytucja prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie jest Główny Inspektorat Farmaceutyczny.  

3.30.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych. Ponieważ system jest utworzony na 

zlecenie CSIOZ na Platformie P2 i przez CSIOZ utrzymywany, określenie rodzaju elektronicznej bazy danych leży 

w gestii tego podmiotu.  

3.30.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Do odbiorców rejestru należą: 

• Anonimowy odbiorca 

• Upoważniony pracownik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego  

• Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia) 

W poniższej tabeli przedstawione zostały informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano również czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 
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Tabela 251: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … - odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych od-
biorców i przedmiotów 

rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnie-
nia danych w rejestrze dla danego odbiorcy. 

Anonimowy odbiorca T N 

§1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 październi-
ka 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w 
którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej  (stan na dzień 2014-01-28) 

Upoważniony pracownik 
Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego  

T N 

§1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 październi-
ka 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w 
którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej  (stan na dzień 2014-01-28) 

Pracownik CSIOZ (Centrum 
Systemów Informatycznych 
Ochrony Zdrowia) 

T N 

§1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 październi-
ka 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w 
którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej  (stan na dzień 2014-01-28) 

 

Gestor przekazał tylko częściowe informacje dotyczące szacunkowej liczebności odbiorców rejestru. Dla 

upoważnionego pracownika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego liczba odbiorców wynosi 11, przy czym 

jeden pracownik ma dostęp do odczytu i modyfikacji danych, a dziesięciu tylko do odczytu.  

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 252: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … - czynności do których odbiorcy wykorzystują 

rejestr  

Lp. Odbiorca Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. anonimowy odbiorca 
odczyt danych, identyfikowanie istnienia elementów, udostępnia-
nie identyfikatorów, kontrola poprawności informacyjnej 
i zgodności ze standardami 

4 

2. 

Główny Inspektorat Far-
maceutyczny - upoważ-
niony pracownik (odczyt 
danych) 

odczyt danych, identyfikowanie istnienia elementów, udostępnia-
nie identyfikatorów, kontrola poprawności informacyjnej 
i zgodności ze standardami, udostępnienie możliwości aktualizacji, 
wprowadzania i potwierdzania występowania danych elementów 
w rejestrze 

4 

3. 

Główny Inspektorat Far-
maceutyczny - upoważ-
niony pracownik (modyfi-
kacja danych) 

odczyt danych, identyfikowanie istnienia elementów, udostępnia-
nie identyfikatorów, kontrola poprawności informacyjnej 
i zgodności ze standardami, udostępnienie możliwości aktualizacji, 
wprowadzania i potwierdzania występowania danych elementów 
w rejestrze, wzorce rejestrowe, konwertowanie typów danych 

4 

4. 
Pracownik CSIOZ (Centrum 
Systemów Informatycz-
nych Ochrony Zdrowia) 

Brak danych 
 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 
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Odczyt danych z rejestru dla anonimowego użytkownika (strona WWW) nie wymaga uwierzytelnienia. 

Natomiast w zakresie dostępu do danych dotyczących osób fizycznych. Stosowane metody uwierzytelnienia to: 

• logowanie za pomocą loginu i hasła, 

• użycie profilu zaufanego ePUAP, 

• logowanie za pomocą certyfikatu (w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego). 

3.30.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla każdego z odbiorców wskazano zakres operacji jakich mogą dokonywać w rejestrze. Gestor określił również 

czy operacje te wymagają uwierzytelnienia. Dane te zamieszczone zostały w poniższej tabeli.  

 

Tabela 253: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … -  operacje wykonywane w rejestrze przez 

poszczególnych odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w 
których reali-
zowany jest 

dostęp: 

Uwagi 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-
n

ie
n

ia
? 

(j
e

śl
i d

o
st

ę
p

n
a)

 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

C
zy

 o
p

e
ra

cj
a 

d
o

st
ę

p
n

a?
 

C
zy

 w
ym

ag
a 

u
w

ie
rz

yt
e

l-

n
ie

n
ia

? 
(j

e
śl

i d
o

st
ę

p
n

a)
 

anonimowy 
odbiorca 

T N N N N N N N N N nie określono  

Główny 
Inspektorat 
Farmaceu-
tyczny - 
upoważniony 
pracownik 

T T N N N N N N N N 

Wydawanie 
zezwolenia / 
zmiany zezwo-
lenia na pro-
wadzenie 
hurtowni 
farmaceutycz-
nej 

Upoważniony pra-
cownik, który ma 
nadane uprawnienia 
do odczytu może 
odczytać więcej 
danych niż użytkow-
nik anonimowy 
(wszystkie dane w 
systemie) 

Główny 
Inspektorat 
Farmaceu-
tyczny - 
upoważniony 
pracownik 

T T T T T T T T T T 

Aktualizacja 
danych w 
rejestrze; 
Udostępnienie 
informacji 
publicznej 

 

Pracownik 
CSIOZ  

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Wsparcie 
serwisowe 
systemu 

System utrzymywa-
ny przez CSIOZ, 
konieczność dostępu 
administracyjnego. 

 

Gestor przekazał informacje odnośnie  szczegółów procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposobu 

ich obsługi w rejestrze: 
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Tabela 254: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … -   szczegóły procesów, które realizowane są przez 

rejestr  oraz sposób ich obsługi w rejestrze 

Proces 
Czy proces wy-

maga uwierzytel-
nienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 

kontrolowany 
przez system IT? 

Wydawanie ze-
zwolenia na pro-
wadzenie hur-
towni farmaceu-
tycznej (Wprowa-
dzanie danych do 
rejestru) 

T 

Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia dokumenty są 
sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, 
następnie po uzupełnieniu braków jeżeli takie wystąpiły i po 
uiszczeniu opłaty GIF podejmuje decyzję o wydaniu zezwole-
nia lub jego odmowie. Wydane zezwolenie jest wprowadza-
ne przez osobę uprawnioną do rejestru hurtowni. Cel proce-
su wydanie zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczni-
czymi oraz artykułami wyszczególnionymi  w art. 72 Prawa 
farmaceutycznego ust 5. Wynik procesu zezwolenie i wpro-
wadzenie go do systemu 

N 

Wydawanie zmia-
ny zezwolenia na 
prowadzenie 
hurtowni farma-
ceutycznej (Ak-
tualizacja danych 
w rejestrze) 

T 

Po złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni dokumenty są sprawdzane pod względem meryto-
rycznym i formalnym, a następnie wydawany jest dokument 
według kolejnego numeru referencyjnego hurtowni (teczka 
hurtowni) z opisem zmiany zezwolenia. Zmiana zostaje 
wprowadzona do rejestru hurtowni. Wynik procesu zmiana 
zezwolenia i wprowadzenie jej do systemu. 

N 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze: 
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Tabela 255: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … – szczegóły procesów biznesowych w rejestrze 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności 

procesu: 
Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i 
jednoznaczność danych 

przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu 
do rejestru 

Hurtownia/ 
Skład 
konsygnacyjny/ 
Skład celny 

odbiorca 
zezwolenia 
(przedsiębiorca)
, pracownicy 
GIF i WIF* 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 

procesie są w znacznej części 
niezrozumiałe i 

niejednoznaczne) 

4 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można 

przeprowadzić dany proces od początku do 
końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Rejestracja 
przedmiotu rejestru 
w rejestrze 

Hurtownia/ 
Skład 
konsygnacyjny/ 
Skład celny 

odbiorca 
zezwolenia 
(przedsiębiorca)
, pracownicy 
GIF 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest 
intuicyjny i 

jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można 

przeprowadzić dany proces od początku do 
końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Aktualizacja w 
rejestrze wpisu na 
temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Hurtownia/ 
Skład 
konsygnacyjny/ 
Skład celny 

odbiorca 
zezwolenia 
(przedsiębiorca)
, pracownicy 
GIF 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można 

przeprowadzić dany proces od początku do 
końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Usunięcie z rejestru 
wpisu na temat 
zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru 

Hurtownia/ 
Skład 
konsygnacyjny/ 
Skład celny 

odbiorca 
zezwolenia 
(przedsiębiorca)
, pracownicy 
GIF 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

3 
(proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można 

przeprowadzić dany proces od początku do 
końca) i nie wymaga ulepszeń) 

Wyszukiwanie w 
rejestrze danych na 
temat 
zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru 

Hurtownia/ 
Skład 
konsygnacyjny/ 
Skład celny 

odbiorca 
zezwolenia 
(przedsiębiorca)
, pracownicy 
GIF 

1 
(proces jest 

wykonywany wewnątrz 
organizacji w ramach 

jednego systemu) 

3 
(proces jest w 
znacznej części 

intuicyjny i 
jasny) 

4 
(dane przetwarzane w 
procesie są całkowicie 

zrozumiałe i jednoznaczne) 

2 

oznacza, że dany proces jest w znacznej części 
nieefektywny (tj. jest długi, ale nie przeszkadza 

to w osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), 
ulepszenia procesu są wskazane 

*) pracownicy WIF - wydają opinię o lokalu przeznaczonym na hurtownię i otrzymują kopię zezwolenia wydanego przez GIF 
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Gestor przekazał informacje dotyczące incydentów występujących podczas obsługi danych w rejestrze. Do 

najczęściej występujących należą: 

1) Brak możliwości zalogowania do systemu: istotność tego incydentu z punktu widzenia całego rejestru 

została oceniona na 3. Oznacza to, iż dany rodzaj incydentu jest bardzo istotny (uniemożliwia 

wykonywanie części kluczowych procesów na przedmiotach rejestru). Problemy z zalogowaniem do 

systemu notuje się średnio raz w miesiącu. 

2) Problem w udostępnianiu informacji w części publicznej: istotność tego incydentu z punktu widzenia 

całego rejestru została oceniona na 2. Oznacza to, że dany rodzaj incydentu jest mało istotny 

(w niewielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie rejestru, tj. odbiorcy rejestru mogą bez problemu 

wykonywać kluczowe operacje na przedmiotach rejestru) 

3.30.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej nie wykorzystuje węzłów ISO OID do 

specyfikowania identyfikatorów obiektów. Rejestr zawiera następujący zakres obiektów: 

 

Tabela 256: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … – wykaz obiektów które zawiera rejestr 

(przedmiotów rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

INNE PODMIOTY 

Hurtownia Farmaceutyczna 

Właściciel hurtowni farmaceutycznej 

Osoba wykwalifikowana w hurtowni farmaceutycznej 

Komora przeładunkowa 

 

W ten sam sposób jak hurtownie farmaceutyczne, które są głównym przedmiotem rejestru, ujmowane 

są składy celne produktów leczniczych oraz składy konsygnacyjne produktów leczniczych. 

W podanej, w poniższej tabeli, liczbie obiektów zawierają się zarówno hurtownie aktywne, jaki i takie, dla 

których zezwolenie zostało cofnięte lub wygaszone w związku z tym mają status nieaktywnych. W dostępie 

anonimowym pokazywane są tylko hurtownie aktywne, których aktualna liczba wynosi 665. 

 

Tabela 257: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … – liczebność przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba obiektów 

w rejestrze (systemie) 
Całkowita liczba 

obiektów rzeczywistych  

Hurtownia Farmaceutyczna 733 733 

Właściciel hurtowni farmaceutycznej 895 895 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 716 716 

Osoba wykwalifikowana w hurtowni farmaceutycznej 718 718 

Komora przeładunkowa 117 117 
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Podane liczby wskazują właścicieli, osoby wykwalifikowane i komory przeładunkowe zarówno hurtowni 

aktywnych, jaki i takich, dla których zezwolenie zostało cofnięte lub wygaszone w związku z tym mają status 

nieaktywne. Tak samo jeśli chodzi o zezwolenia to podana liczba dotyczy wszystkich zezwoleń zarówno 

obowiązujących jak i wygaszonych lub cofniętych. W rejestrze wprowadzana są także takie obiekty jak zmiana 

zezwolenia, których liczba w systemie obecnie wynosi 484 

Gestor wskazał także, że nie są prowadzone statystyki odnośnie następujących parametrów: 

• liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, 

• średnia wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• mediana wywołań losowego egzemplarza obiektu na przestrzeni miesiąca, 

• dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku. 

W poniższej tabeli zamieszczono obiekty, wpisywane do rejestru obligatoryjnie: 

 

Tabela 258: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  obligatoryjność wpisu 

Przedmiot 
rejestru 

Podstawa prawna dla 
obowiązkowości wpisu 

Warunki wpisu do rejestru (jeśli 
istnieją) 

Warunki wypisu z 
rejestru (jeśli istnieją) 

Hurtownia 

Farmaceutyczna 

Art. 83. ustawy Prawo 

farmaceutyczne  (stan na 

dzień 2014-01-28) 

wydanie przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zezwolenia/ zmiany 

zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

cofnięcie lub wygaszenie 

zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

Zezwolenie na 

prowadzenie 

hurtowni 

farmaceutycznej 

Art. 83. ustawy Prawo 

farmaceutyczne  (stan na 

dzień 2014-01-28) 

wydanie przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zezwolenia/ zmiany 

zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

cofnięcie lub wygaszenie 

zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

 Właściciel 

hurtowni 

farmaceutycznej 

Art. 83. ustawy Prawo 

farmaceutyczne  (stan na 

dzień 2014-01-28) 

wydanie przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zezwolenia/ zmiany 

zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

cofnięcie lub wygaszenie 

zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

Komora 

przeładunkowa 

Art. 83. ustawy Prawo 

farmaceutyczne  (stan na 

dzień 2014-01-28) 

wydanie przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zezwolenia/ zmiany 

zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

cofnięcie lub wygaszenie 

zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej 

 

Obiektem wpisywanym do rejestru nieobligatoryjnie jest osoba wykwalifikowana w hurtowni farmaceutycznej. 

Warunkiem wpisu do rejestru jest wydanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz każda zmiana na tym stanowisku zgłaszana do GIF. Warunek 

wypisu to: cofnięcie lub wygaszenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz każda zmiana 

na tym stanowisku zgłaszana do GIF. 

Dla rejestru są zdefiniowane grupy uprawnień, przedstawiono je poniżej: 
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Tabela 259: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla 

rejestru 

Nazwa grupy 
uprawnień 

Należący do niej użytkownicy 
Zakres danych, do których 
jest dostęp dla danej grupy 

Kto przypisuje 
użytkowników do danej 

grupy uprawnień 

RH - Użytkownicy pracownicy Departamentu Nadzoru 
GIF, parownicy Wydziału Informatyki 
GIF, osoby współpracujące z CSIOZ w 
ramach zmiany systemu, osoby 
współpracujące z CSIOZ realizujące 
wsparcie dla systemu 

wszystkie dane do odczytu pracownik Wydziału 
Informatyki GIF 

RH - uprawnieni do 
edycji sprawy 

pracownik Departamentu Nadzoru 
GIF 

wszystkie dane - możliwość 
modyfikacji 

pracownik Wydziału 
Informatyki GIF 

RH - akceptacja pracownik Departamentu Nadzoru 
GIF 

modyfikacja kroków 
adekwatnych do korku ścieżki 

pracownik Wydziału 
Informatyki GIF 

RH - obsługa 
wniosków 

pracownik Departamentu Nadzoru 
GIF 

modyfikacja kroków 
adekwatnych do korku ścieżki 

pracownik Wydziału 
Informatyki GIF 

Administratorzy pracownik Wydziału Informatyki GIF dane dot. administrowania 
uprawnieniami 
użytkowników 

pracownik CSIOZ 

 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor rejestru potwierdził, że rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych 

obiektów w rejestrze. Poniższa tabela przedstawia zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji 

(jednakowy dla każdego z obiektów): 

 

Tabela 260: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  rejestracja przepływu danych 

Akcje przepływu danych 
Zakres rejestrowanych informacji: 

Uwagi 
Kiedy Kto Jakie zmiany 

Podgląd danych NIE NIE    

Przeszukiwanie danych NIE NIE    

Aktualizacja danych TAK TAK NIE   

Kasowanie danych NIE NIE NIE   

Wprowadzanie danych TAK TAK NIE   

 

3.30.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest ustawa z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271  ze zm.) Art. 83 oraz Rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej (stan na dzień 2014-01-28). 

3.30.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej przetwarzane jest następujący zakres danych 

osobowych 

 

Tabela 261: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  zakres danych osobowych występujących w 

rejestrze 

Lp. Obiekt Zakres danych osobowych (lista atrybutów) 

1. Osoba wykwalifikowana 

Imię i nazwisko 
rodzaj wykształcenia  
Nr prawa wykonywania zawodu  
Rozpoczęcie okresu pełnienia funkcji os. wykwalifikowanej (od)  
Zakończenie okresu pełnienia funkcji os. wykwalifikowanej (do)  

2. 

Właściciel w przypadku 
gdy jest osobą 
prowadzącą działalność 
gospodarczą 

Imię i nazwisko 
PESEL 
Adres zamieszkania jeśli pokrywa się z adresem prowadzenia działalności (w systemie 
nie można tego wyróżnić) 

 

W poniższej tabeli wskazano rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na danych osobowych w rejestrze oraz 

sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

 

Tabela 262: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  akcje wykonywane na danych osobowych i 

uregulowanie przez GIODO 

Lp. Obiekt 

Akcje wykonywane na danych Sposób uregulowania przez 
GIODO 

W
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w
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ie
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rz
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ie
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A
gr

e
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w
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ie
 

U
su

w
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ie
 

B
ra

k 
d

an
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h
 

Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 

Zgłoszone 
jako zbiór 

danych 
osobowych 
zawierający 

dane 
wrażliwe 

1 Osoba wykwalifikowana T T N N N N N N T N TAK NIE 

2 Właściciel w przypadku 

gdy jest osoba prowadzącą 

działalność gospodarczą 

T T N N N N N N T N TAK NIE 

Komentarz: 

Właściciele, którzy są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą nie podlegają zgłoszeniu ponieważ ich 

dane znajdują się o oficjalnych rejestrach. 
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Wszystkie dane osobowe zawarte z rejestrze zarządzane Są z poziomu centralnego. Są one zarządzane 

w sposób właściwy i adekwatny. Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w rejestrze, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda wyrażana jest przez założenie konta w systemie realizowane 

przez samego użytkownika lub zgoda na przetwarzanie danych osób wykwalifikowanych na podstawie wniosku 

(zgoda domniemana). 

3.30.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

3.30.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru  

Dokumentacja formalna 

Z uwagi na to iż system jest utworzony na zlecenie CSIOZ i przez CSIOZ utrzymywany, Gestor nie udzielił 

odpowiedzi na pytanie odnośnie dokumentacji formalnej. Źródłem odpowiedzi na to pytanie jest CSIOZ. 

Dokumentacja techniczna 

Podczas wywiadu Gestor poinformował, że wszelkie dane dotyczące dokumentacji technicznej i użytkowej są 

w posiadaniu CSIOZ. 

3.30.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. 

W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle 

podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że podobne/komplementarne 

rejestry nie istnieją. 

3.30.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

Gestor udzielił następującej odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób jest chroniona integralność danych 

w rejestrze?: 

• Dostęp do systemu mają tylko upoważnieni pracownicy, którzy muszą się uwierzytelnić za pomocą 

loginu i hasła. W logach widać kto i kiedy dokonał ostatniej zmiany. 

Nie jest rejestrowana lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Rejestracja 

przepływu danych nie umożliwia korelacji zdarzeń. Rejestr nie daje możliwości łatwego wskazania 

osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. Opracowano wewnętrzny system 

zarządzania przetwarzaniem informacji GIF. Jest to system zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak 

autentyczność, rozłączalność, niezaprzeczalność i niezawodność.  

Gestor wskazał, że nie dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność 

z wymaganiami normy ISO 27001, natomiast system był wzorowany tych na normach  Gestor poinformował, że 

organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia.. 

Pytanie dotyczące, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji, powinno 
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być skierowane do CSIOZ, ponieważ system jest utworzony na zlecenie CSIOZ i przez tę instytucję utrzymywany. 

Raz na pół roku wykonywane są analizy zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, mające na celu 

zminimalizowanie ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Podejmowane działania 

zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia 

i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Działania te wynikają z zasad bezpieczeństwa 

informacji obowiązujących w GIF m.in. Jest to cykliczny przegląd uprawnień, szkolenia. 

Zapewniono mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań użytkowników systemu. 

Takim mechanizmem jest wystosowanie wniosku składany przez kierującego komórką organizacyjną 

o odebranie uprawnień 

Zapewnione są także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym 

uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Istnieją wewnętrzne zabezpieczenia systemu które służą ochronie tych aspektów, na które GIF może mieć 

wpływ. Ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy 

na odległość. W zakresie GIF zasady te określone są w wewnętrznych przepisach dot. bezpieczeństwa 

informacji. m.in. są to zasady postępowania z urządzeniami mobilnymi takie jak ograniczanie sytuacji, w których 

sprzęt pozostaje bez nadzoru; zabezpieczenie dostępu za pomocą hasła, PINU itd.; stosowanie szyfrowania; nie 

udostępnianie sprzętu osobom nieuprawnionym; blokowanie ekranu; ograniczanie korzystania ze sprzętu 

w miejscach publicznych, regularne wykonywanie prac administracyjnych, regularna aktualizacja sygnatur 

wirusów. 

Zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 

modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie, poprzez stworzenie systemu uprawnień nadawanych użytkownikom 

oraz mechanizmu uwierzytelniania. 

Ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży 

informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych. W zakresie GIF zasady te określone 

są w wewnętrznych przepisach dot. bezpieczeństwa informacji. 

Gestor poinformował iż odpowiedzi na wymienione poniżej pytania , leżą w gestii CSIOZ.  Są to: 

• Czy istnieją umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu 

obsługującego rejestr? 

• Do kiedy jest ważna umowa serwisowa? 

• Czy w ramach umów serwisowych zapewniono możliwość eksportu danych z rejestru przez stronę 

umowy? 

• Czy zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający 

w szczególności na wymienionych poniżej elementach: 

o dbałość  o aktualizację oprogramowania, 

o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

o ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 
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o stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 

przepisu prawa, 

o zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, 

o redukcja ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 

systemów teleinformatycznych, 

o niezwłoczne podejmowanie działań  po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 

teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, 

o kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 

bezpieczeństwa 

• Czy prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany zapewnił 

rozliczalność takiej operacji?: 

• Czy prowadzący rejestr zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje 

z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym 

niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze? 

Zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących. Zgłoszenie 

następuje zgodnie z instrukcją zarządzania incydentami. Możliwe jest zgłoszenie na odpowiedni adres e-mail, 

ustnie lub pisemnie do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji. Zapewniono również mechanizmy okresowego 

audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Analiza bezpieczeństwa 

informacji wykonywana przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji co najmniej raz na rok 

Gestor nie dostarczył informacji dotyczących mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem, które 

wykorzystywane są w systemie obsługującym rejestr. Ponieważ system jest utworzony na zlecenie CSIOZ i przez 

CSIOZ utrzymywany źródłem odpowiedzi na to pytanie jest CSIOZ. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten, opracowany jest w sposób niekompletny, 

niewystarczający, nie dostarcza potrzebnych informacji. Polityka Bezpieczeństwa obejmuje wszystkie rodzaje 

informacji i sposoby postępowania z nią. Brakuje w przepisach aspektów związanych z zachowaniem ciągłości 

działania.. W odpowiedzi na prośbę o ocenę użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania 

podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor wybrał ocenę 3, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa została 

zaimplementowana w procesach i instrukcjach w znacznym stopniu i jest w dużym stopniu rozpowszechniona 

bądź stosowana w działaniach przez pracowników, ale nie w całości. Zarządzanie ciągłością działania nie jest 

opisane w ogólnym dokumencie wewnętrznym. Natomiast występuje w postaci praktyk 

3.30.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych. W ocenie Gestora baza danych jest 

najlepszą formą przechowywania informacji, które są zamieszczane w rejestrze. Tym nie mniej struktura bazy 

jest tworzona automatycznie przez co jest trudno dostępna w inny sposób niż za pomocą interfejsu 

użytkownika. Rozwiązanie związane z przechowywaniem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, 

jednak istnieją uwagi co do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem (ocena:3). 
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Rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami teleinformatycznymi pracującymi 

w ochronie zdrowia, zaznaczając jednocześnie, że system będzie wykorzystywany w przyszłości na potrzeby np.. 

Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.  

Gestor poinformował, że na tym etapie prac nad architekturą systemu nie jest możliwe określenie standardów 

technologicznych dla omawianego rejestru, które są w trakcie opracowywania.  

Ocena łącza telekomunikacyjnego, przez który dostępny jest rejestr leży w gestii CSIOZ. Niemniej Gestor 

nadmienił, iż system dość często ma zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź, tym nie mniej prawdopodobnie 

nie wynika to z wydajności łącza telekomunikacyjnego. 

Rejestr współpracuje z platformą ePUAP, ma wdrożone mechanizmy współpracy z ePUAP i potrafi wymieniać 

informacje za pomocą mechanizmów ePUAP.  Do mechanizmów współpracy z platformą ePUAP Gestor zaliczył 

uwierzytelnianie za pomocą profilu zaufanego. Mechanizm funkcjonuje prawidłowo, przesył danych następuje 

bez opóźnień, przesyłane dane nie zawierają błędów(ocena:4). Testy tego mechanizmu przebiegały w sposób 

prawidłowy. 

Gestor nie jest w stanie określić czy rejestr współpracuje z platformą P1. Odpowiedź na to pytanie należy do 

CSIOZ. 

Gestor nie wskazał klasyfikacji i norm, które są wykorzystywane przez dany rejestr. W odpowiedzi na pytanie 

o ocenę adekwatności poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i perspektyw rozwojowych, Gestor wskazał, że system jest utworzony na zlecenie CSIOZ i przez 

CSIOZ utrzymywany i dlatego źródłem odpowiedzi na to pytanie jest CSIOZ. 

Poniższa tabela przedstawia ocenę dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru. 

 

Tabela 263: Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni … –  ocena cech interfejsu systemu/rejestru 

Cecha Ocena Uwagi 

Przejrzystość 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Intuicyjność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Atrakcyjność 
3 

(system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Czytelność 
2 

(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 
Brak 

Konfigurowal-
ność 

2 
(system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą) 

Brak 

 

3.30.16. Koszty utrzymania rejestru 

W odniesieniu do kosztów utrzymania rejestru, Gestor udzielił następującej odpowiedzi: „Ponieważ system jest 

utworzony na zlecenie CSIOZ i przez CSIOZ utrzymywany, źródłem odpowiedzi na pytania odnośnie kosztów 

utrzymania rejestru jest CSIOZ.” 
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3.30.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej obsługiwany jest przez system informatyczny 

administrowany przez CSIOZ  na Platformie P2.  

Ze strony Gestora rejestru używa kilka osób, w tym jedna z uprawnieniami do modyfikacji danych. 

Gestor zwrócił uwagę na długie czasy odpowiedzi i okresowe problemy z dostępnością rejestru. 
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3.31 WYKAZ REFUNDOWANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH, 

ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 

ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH 

3.31.1. Gestorzy rejestru 

Gestorem Wykazu Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych jest:  

Ministerstwo Zdrowia 

mieszczące się pod adresem: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.: (22) 634 96 00, e-mail: 

kancelaria@mz.gov.pl, strona WWW: http://www2.mz.gov.pl. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane osób kontaktowych wskazanych przez Gestora: 

 

Tabela 264: Wykaz Refundowanych Produktów…  – dane osób kontaktowych 

Imię i nazwisko Łukasz Krzemiński  

Stanowisko Specjalista 

Telefon (22) 634 97 27 

E-mail dep_pl@mz.gov.pl  

Imię i nazwisko Artur Fałek 

Stanowisko Dyrektor Departamentu 

Telefon (22) 634 95 53 

E-mail a.falek@mz.gov.pl 

 

3.31.2. Skrócony opis rejestru 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych dostępny jest pod adresem: http://www2.mz.gov.pl. 

Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia jako narzędzie służące do publikacji obwieszczeń Ministra 

Zdrowia z wykazami refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o refundacji: 

• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

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

Rejestr zawiera informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobach medycznych objętych wnioskowaniem w trybie określonym w ustawie refundacyjnej, w tym 

produktów znajdujących się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rejestr jest 

prowadzony w ustrukturyzowanym arkuszu programu Microsoft Excel. 
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Na stronie WWW dostępny jest wykaz z rejestru (obwieszczenie Ministra Zdrowia dot. refundowanych leków). 

3.31.3. Data powstania rejestru 

Rejestr jest prowadzony od 2007 r. - w nowej wersji od września 2011 r.. 

3.31.4. Typ rejestru 

W trakcie wywiadu, Gestor określił typ rejestru jako:  

• Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. 

Instytucją upoważnioną do  wprowadzania danych do rejestru jest Ministerstwo Zdrowia. 

3.31.5. Forma prowadzenia rejestru  

Dane w rejestrze przechowywane są w plikach elektronicznych. 

Format danych w rejestrze określono jako: 

• dokumentacja papierowa, 

• pliki .doc (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką), 

• pliki .docx (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką), 

• pliki .pdf (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką), 

• pliki .xls (arkusz kalkulacyjny), 

• pliki .xlsx (arkusz kalkulacyjny). 

3.31.6. Odbiorcy i użytkownicy rejestru 

Odbiorcami rejestru są: 

• Ministerstwo Zdrowia. 

Dodatkowo, odbiorcą rejestru może być potencjalnie każdy użytkownik internetu lub osoba korzystająca 

z informacji udzielanej telefonicznie. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o użytkownikach oraz podstawie prawnej, z której wynika 

konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy (zgodnie z informacjami przekazanymi 

przez Gestora). W tabeli wskazano dodatkowo czy dany odbiorca jest także przedmiotem rejestru. 

 

Tabela 265: Wykaz Refundowanych Produktów… – odbiorcy rejestru 

Grupy potencjalnych odbiorców i 
przedmiotów rejestru 

Czy jest 
odbiorcą 
rejestru? 

Czy jest 
przedmiotem 

rejestru? 

Podstawa prawna, z której wynika konieczność 
udostępnienia danych w rejestrze dla danego od-

biorcy. 

Anonimowy odbiorca (np. użytkownik 
Internetu bez konieczności logowania 
lub informacja udzielana telefonicznie) 

T N 
art. 37 ustawy refundacyjnej stanowi o publikowaniu 
rejestru. (stan na dzień 2014-03-06) 

Ministerstwo Zdrowia - pracownik z 
uprawnieniami 

T N 

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 
122, poz. 696, z późn.zm)  (stan na dzień 2014-03-06) 
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Liczebność odbiorców rejestru wynosi odpowiednio: 

• Ministerstwo Zdrowia - upoważniony pracownik – 4 osoby. 

Liczebność anonimowego odbiorcy nie do oszacowania. Dwie osoby (upoważnieni pracownicy MZ) zajmują się 

wyłącznie obsługą rejestru.  

Odbiorcom umożliwiono następujące metody dostępu do rejestru: 

 

Tabela 266: Wykaz Refundowanych Produktów… – metody dostępu do rejestru 

Metoda dostępu Adres (jeżeli dotyczy) Dodatkowe informacje 

Strona WWW www2.mz.gov.pl 
Ograniczenia w 
dostępie:  

Raport z rejestru 

Papierowa baza 
danych 

 
Ograniczenia w 
dostępie:  

Dostęp do papierowej bazy danych mają tylko 
upoważnieni pracownicy MZ. 

Pliki przechowywane 
na dysku lokalnym 

 
Ograniczenia w 
dostępie:  

Dostęp do papierowej bazy danych mają tylko 
upoważnieni pracownicy MZ. Dostęp do zasobu 
sieciowego z elektronicznymi wersjami 
dokumentów za pomocą loginu i hasła. 

 

Poniżej wskazano czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez 

każdą grupę odbiorców: 

 

Tabela 267: Wykaz Refundowanych Produktów… – czynności do których odbiorcy wykorzystują rejestr  

Lp. Odbiorca 
Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje 

rejestr 
Liczbowa ocena 
użyteczności* 

1. Anonimowy Odbiorca IN - cele informacyjne 4 

2. 
Ministerstwo Zdrowia - 
upoważniony pracownik 

IN - cele informacyjne; S - cele stanowiące; W - cele 
weryfikacyjne; ID - cele identyfikacyjne 

4 

*) Ocena 4 – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia 

tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań. 

 

W rejestrze stosuje się uwierzytelnienie danych dotyczących osób fizycznych (użytkowników) z wykorzystaniem  

mechanizmu logowania do komputera w którym znajduje się rejestr. 

3.31.7. Procesy realizowane z użyciem rejestru 

Dla odbiorców Rejestru wskazany został zakres operacji jakich może dokonywać w rejestrze, z określeniem czy 

operacje te wymaga uwierzytelnienia.  
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Tabela 268: Wykaz Refundowanych Produktów…– operacje wykonywane w rejestrze przez poszczególnych 

odbiorców 

Odbiorca 

Odczyt 
danych 

Aktualiza-
cja 

Usuwanie Dodawanie Eksport 

Procesy, w których 
realizowany jest do-
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Anonimowy odbiorca T N N N N N N N N N 
odczyt danych (dostęp 
do raportu z rejestru 
na stronie www) 

 

Ministerstwo Zdrowia - 
upoważniony pracow-
nik 

T T T T T T T T T T prowadzenie rejestru  

 

Poniżej przedstawiono szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr  oraz sposób ich obsługi 

w rejestrze: 

 

Tabela 269: Wykaz Refundowanych Produktów…– szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr  

oraz sposób ich obsługi w rejestrze 

Proces 
Czy proces 

wymaga uwie-
rzytelnienia? 

Opis procesu 
Czy przebieg jest 

kontrolowany przez 
system IT? 

odczyt danych N odczyt danych z raportu dostępnego na stronie www N 

prowadzenie rejestru T 
dodawanie i aktualizacja danych w rejestrze na pod-
stawie wniosków 

N 

 

W rejestrze obsługiwane są następujące kategorie procesów: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

w rejestrze wraz z ich oceną: 
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Tabela 270: Wykaz Refundowanych Produktów…– informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych 

Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności proce-

su: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność da-

nych przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie dostępu 

do rejestru 

Produkt Leczniczy, Wyrób 

Medyczny, Środek spo-

żywczy specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego 

Upoważnio-

ny pracow-

nik MZ, 

Anonimowy 

Odbiorca 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

1 

(proces jest 

nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 

(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i jedno-

znaczne) 

1 

(proces nieefektywny (tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, 

wykonywane są zbędne krok); 

ulepszenia procesu są konieczne) 

Rejestracja przed-

miotu rejestru w 

rejestrze 

Produkt Leczniczy, Wyrób 

Medyczny, Środek spo-

żywczy specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego 

Upoważnio-

ny pracow-

nik MZ 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

1 

(proces jest 

nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 

(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i jedno-

znaczne) 

1 

(proces nieefektywny (tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, 

wykonywane są zbędne krok); 

ulepszenia procesu są konieczne) 

Aktualizacja w 

rejestrze wpisu na 

temat zarejestro-

wanego przedmio-

tu rejestru 

Produkt Leczniczy, Wyrób 

Medyczny, Środek spo-

żywczy specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego 

Upoważnio-

ny pracow-

nik MZ 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

1 

(proces jest 

nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 

(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i jedno-

znaczne) 

1 

(proces nieefektywny (tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, 

wykonywane są zbędne krok); 

ulepszenia procesu są konieczne) 

Wyszukiwanie w 

rejestrze danych na 

temat zarejestro-

wanych przedmio-

tów rejestru 

Produkt Leczniczy, Wyrób 

Medyczny, Środek spo-

żywczy specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego 

Upoważnio-

ny pracow-

nik MZ 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

1 

(proces jest 

nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 

(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i jedno-

znaczne) 

1 

(proces nieefektywny (tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, 

wykonywane są zbędne krok); 

ulepszenia procesu są konieczne) 
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Proces Dla obiektu Aktorzy 
Poziom złożoności proce-

su: 

Intuicyjność 

procesu: 

Zrozumiałość i jednoznaczność da-

nych przetwarzanych w procesie: 
Efektywność procesu: 

Uzyskanie odpisu 

(np. w postaci 

wydruku lub rapor-

tu) z rejestru dla 

danego przedmiotu 

rejestru 

Produkt Leczniczy, Wyrób 

Medyczny, Środek spo-

żywczy specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego 

Upoważnio-

ny pracow-

nik MZ 

1 

(proces jest wykonywany 

wewnątrz organizacji w 

ramach jednego systemu) 

1 

(proces jest 

nieintuicyjny i 

niejasny) 

3 

(dane przetwarzane w procesie są w 

znacznej części zrozumiałe i jedno-

znaczne) 

1 

(proces nieefektywny (tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, 

wykonywane są zbędne krok); 

ulepszenia procesu są konieczne) 
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Podczas wywiadu Gestor przekazał informację że podczas obsługi rejestru nie występują incydenty rozumiane 

jako nieprawidłowości w przebiegu procesów dotyczących danych w rejestrze. Wyjaśnienie: rejestr nie jest 

obsługiwany przez system informatyczny - jest prowadzony w arkuszu Excel. 

3.31.8. Zakres danych przechowywanych/przetwarzanych w rejestrze 

(przedmioty rejestru) 

Wykazu Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych nie wykorzystuje węzłów ISO OID do specyfikowania identyfikatorów 

obiektów. Rejestr przechowuje dane dotyczące następujących obiektów: 

 

Tabela 271: Wykaz Refundowanych Produktów…– wykaz obiektów które zawiera rejestr (przedmiotów 

rejestru) 

Obszar obiektów Nazwa obiektu 

ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Produkt Leczniczy 

Wyrób Medyczny 

Inny: środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

 

Głównym przedmiotem rejestru jest: Produkt Leczniczy. 

Poniższa tabela przedstawia informacje odnośnie liczebności głównego przedmiotu rejestru: 

 

Tabela 272: Wykaz Refundowanych Produktów…– liczebność przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba obiektów w rejestrze 

(systemie) 
Całkowita liczba obiektów 

rzeczywistych  

Produkt Leczniczy 3 400 3 400 

Wyrób Medyczny 58 58 

Środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 

387 387 

Komentarz: Stan na dzień 6.03.14. Dane dot. raportu. 

 

W odniesieniu do statystyk dotyczących obiektów, które zawiera rejestr, ustalono jak następuje. Brak zapytań 

do rejestru z zewnątrz z przyczyn architektonicznych. Istnieją bardzo częste zapytania telefoniczne o informacje 

zawarte w raporcie rejestru. Raport z rejestru jest dostępny na stronie WWW, ale docelowo sam rejestr 

powinien być tworzony przez wnioski składane przez aplikacje. Spodziewana liczba zapytań do rejestru przy 

zmianie architektury to kilkadziesiąt tysięcy rocznie wyłącznie zapytań instytucjonalnych. Ponieważ raport 

rejestru jest udostępniany ogółowi społeczeństwa liczba zapytań mogłaby przekraczać kilka milionów rocznie. 

Przyrost liczby obiektów to ok. 1500 obiektów rocznie. 

Dane dotyczące przedmiotów rejestru wpisywane są obligatoryjnie. Poniższa tabela podsumowuje informacje 

dotyczące podstawy prawnej oraz warunków wpisu/wypisu z rejestru. 
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Tabela 273: Wykaz Refundowanych Produktów…– – obligatoryjność wpisu 

Przedmiot 
rejestru 

Podstawa prawna dla 
obowiązkowości wpisu 

Warunki wpisu do rejestru (jeśli 
istnieją) 

Warunki wypisu z rejestru 
(jeśli istnieją) 

 Produkt Lecz-
niczy 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych 
(Dz.U.2011.122.696 ze zm.) (stan na 
dzień 2014-03-06) 

Złożenie wniosku o objęcie 
refundacją lub ustalenie 
urzędowej ceny zbytu. Wpis do 
rejestru jest automatyczny, 
uregulowany formalnie w 
Procedurze wydawania 
Obwieszczenia MZ 

Wypis z rejestru jest 
uwarunkowany brakiem 
objęcia refundacją leku, 
środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego 

Wyrób 
Medyczny 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych 
(Dz.U.2011.122.696 ze zm.) (stan na 
dzień 2014-03-06) 

Złożenie wniosku o objęcie 
refundacją lub ustalenie 
urzędowej ceny zbytu. Wpis do 
rejestru jest automatyczny, 
uregulowany formalnie w 
Procedurze wydawania 
Obwieszczenia MZ 

Wypis z rejestru jest 
uwarunkowany brakiem 
objęcia refundacją leku, 
środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego 

środek 
spożywczy 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych 
(Dz.U.2011.122.696 ze zm.) (stan na 
dzień 2014-03-06) 

Złożenie wniosku o objęcie 
refundacją lub ustalenie 
urzędowej ceny zbytu. Wpis do 
rejestru jest automatyczny, 
uregulowany formalnie w 
Procedurze wydawania 
Obwieszczenia MZ 

Wypis z rejestru jest 
uwarunkowany brakiem 
objęcia refundacją leku, 
środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego 

 

Rejestr nie zawiera przedmiotów wpisywanych nieobligatoryjnie. 

Rejestr nie posiada grup uprawnień - ograniczona jest ilość osób posiadających pełny dostęp do danych 

w rejestrze. 

Szczegółowy zakres danych, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego 

z obiektów występujących w rejestrze, przedstawiono w Załączniku 5. 

Gestor poinformował ponadto, że nie są rejestrowane operacje przepływu danych występujące dla 

poszczególnych obiektów w rejestrze.  

3.31.9. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie. 

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.  o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 ze zm.) 

(stan na dzień 2014-03-06). 

3.31.10. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W rejestrze nie są przechowywane / przetwarzane dane osobowe. 
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3.31.11. Komunikacja rejestru z zagranicą 

Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry 

ustalonym celu. 

Wnioskodawca może być podmiotem zagranicznym. Docelowo system powinien mieć możliwość komunikacji 

z bazą zagraniczną, np. bazą cen poszczególnych leków w Europie. 

3.31.12. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rejestru 

Dokumentacja formalna 

Gestor nie posiada dokumentacji wdrożeniowej, ponieważ rejestr nie jest obsługiwany przez system 

informatyczny (Rejestr jest prowadzony w arkuszu Excel). 

Rejestr podlega okresowym audytom / kontrolom. Dokumentacja z przeprowadzonych audytów / kontroli jest 

przechowywana. 

Dokumentacja techniczna 

Gestor nie posiada dokumentacji technicznej ani użytkowej, ponieważ rejestr nie jest obsługiwany przez system 

informatyczny (Rejestr jest prowadzony w arkuszu Excel). 

3.31.13. Model architektoniczny rejestru 

Gestor wskazał, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfiki i wymagań 

rejestru. W odpowiedzi na pytanie: „Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na 

tle podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)” Gestor poinformował, że 

podobne/komplementarne rejestry nie istnieją. 

3.31.14. Poziom bezpieczeństwa rejestru oraz mechanizmy kontroli dostępu 

do rejestru 

W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?” Gestor 

poinformował, że dostęp do rejestru mają tylko upoważnieni pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Dostęp do 

komputera w którym znajduje się rejestr zabezpieczony jest hasłem. 

System nie rejestruje lokalizacji i statusu osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze. Gestor 

poinformował także, że rejestracja przepływu danych nie umożliwia korelacji zdarzeń. 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze – na podstawie ustawy refundacyjnej. Gestor wskazał również, że został opracowany i ustanowiony 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji 

z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozłączalność, niezaprzeczalność i niezawodność 

(wewnętrzne procedury Ministerstwa). 

Organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. 

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana 

(utrzymywana aktualna), i obejmuje ona rodzaj i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania służącego do 

przetwarzania informacji. 

Dla rejestru nie są przeprowadzane okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji. 
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Gestor podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 

posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do  realizowanych przez 

nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji (upoważniony pracownik 

posiada login i hasło, tworzone są kopie zapasowe).  

Zapewnione są mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień lub blokady dostępu, w przypadku zmiany  zadań 

użytkowników systemu (blokowanie nieaktualnych kont). 

Ministerstwo zapewnia także szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze 

szczególnym uwzględnieniem  takich zagadnień jak: 

• zagrożenia bezpieczeństwa informacji, 

• skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, 

• stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie 

minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. 

Szkolenia organizowane są w zależności od potrzeb, np. szkolenie nowych pracowników. W organizacji 

zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 

uszkodzeniami lub zakłóceniami – poprzez: 

• zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 

operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. 

Gestor poinformował, że nie zapewniono podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy 

przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość – ze względu na brak możliwości pracy mobilnej. 

W ramach mechanizmów bezpieczeństwa zapewniono również zabezpieczenia informacji w sposób 

uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie (login i hasło do 

komputera w którym znajduje się rejestr, tworzone są kopie zapasowe). 

Równolegle w organizacji: 

• ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka 

kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych (login i hasło do 

komputera), 

• zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji 

w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących 

(mechanizmy zgodne z polityką bezpieczeństwa IT w MZ), 

• zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

nie rzadziej niż raz na rok (zgodne z polityką bezpieczeństwa), 

• prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany zapewnił 

rozliczalność takiej operacji (najpierw publikowany jest projekt raportu, który jest poddany publicznej 

weryfikacji), 

W systemie obsługującym rejestr wykorzystywane są następujące mechanizmy kontroli i zarządzania 

dostępem: 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia – poprzez login i hasło do komputera w którym znajduje się 

rejestr, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera – zgodne z procedurą 

bezpieczeństwa MZ, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup – blokada nieaktualnych kont. 
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Ogół zabezpieczeń rejestru przed niepowołanym dostępem został oceniony przez Gestora na poziomie 4 – co 

oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące 

bezpieczeństwo użytkowania rejestru. 

Rejestr posiada Politykę Bezpieczeństwa. Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo 

i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji. W odpowiedzi na prośbę o ocenę 

użyteczności Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem, Gestor 

wybrał ocenę 4, co oznacza że Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana 

w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich 

działaniach.  

3.31.15. Poziom interoperacyjności rejestru 

Rejestr nie komunikuje się z żadnym z wymienionych rejestrów referencyjnych/systemów zewnętrznych: PESEL, 

ZUS, KRUS, TERYT, KRS, NIP, KEP, CEIDG. 

Gestor, w odpowiedzi na prośbę określenia stopnia unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru wskazał, że rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim 

przedmiotem. 

Dane w rejestrze przechowywane są w plikach elektronicznych. Jako format danych w rejestrze wskazano 

dokumentację papierową oraz pliki .doc, .docx, .pdf, .xls oraz .xlsx. W ocenie Gestora, rozwiązanie związane 

z przechowywaniem i formatem danych jest rozwiązanie jest w całości nieadekwatne do specyfiki rejestru, 

nieprzydatne i komplikujące bądź wydłużające pracę z rejestrem; rozwiązanie wymaga całkowitej zmiany 

(Ocena 1). Niezbędna jest dedykowana aplikacja wspierająca proces podejmowania decyzji refundacyjnych 

przez Ministra Zdrowia umożliwiająca integrację z danymi z innych rejestrów i pobieranie danych z innych baz. 

W odniesieniu do obszaru komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi 

w ochronie zdrowia, Gestor wskazał że rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego 

z systemami teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia. 

Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP (nie posiada wdrożonych mechanizmów współpracy z ePUAP) 

natomiast odniesieniu do współpracy z P1, Gestor poinformował, że rejestr nie współpracuje z platformą P1, 

ale współpraca jest planowana. 

3.31.16. Koszty utrzymania rejestru 

Gestor nie przekazał informacji odnośnie szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu 

służącego do obsługi rejestru. Wskazał jedynie, że „istnieją tylko koszty personalne”. 

3.31.17. Cechy wyróżniające rejestr 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych jest rejestrem prowadzonym w formie arkusza MS Excel z którego 

okresowo generowany jest raport umieszczany w formie pliku PDF na stronie www. Gestor sygnalizuje 

potrzebę wsparcia rejestru przez system informatyczny umożliwiający przeszukiwanie danych rejestru 

i składanie wniosków w formie elektronicznej. 
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4. ANALIZA REJESTRÓW W RAMACH OBSZARÓW 

Rozdział ten zawiera analizę rejestrów w ramach obszarów na podstawie ustalonej metodyki klasyfikacji 

rejestrów, z zastosowaniem zdefiniowanej taksonomii opisu rejestrów. Informacje przedstawione w tym 

rozdziale dobrane zostały pod kątem wsparcia Zamawiającego i Beneficjenta w określeniu możliwości integracji 

systemów informatycznych obsługujących rejestry z innymi systemami, a w szczególności z platformami P1 oraz 

P2. Każdy z analizowanych obszarów przedstawia następujące informacje: 

• definicje cech służących do porównań horyzontalnych oraz krzyżowych rejestrów, opracowane na 

podstawie zebranych danych o rejestrach w każdym z obszarów osobno, 

• porównanie horyzontalne rejestrów (zgodnie z definicją umieszczoną w niniejszym dokumencie 

w rozdziale 1.2 – Zastosowane pojęcia i skróty) na podstawie cech zdefiniowanych w każdym 

z obszarów osobno, 

• porównanie krzyżowe rejestrów (zgodnie z definicją umieszczoną w niniejszym dokumencie 

w rozdziale 1.2 – Zastosowane pojęcia i skróty) na podstawie cech zdefiniowanych w każdym z 

obszarów osobno, 

• wnioski z analizy rejestrów w danym obszarze. 

Analizie poddano tylko te rejestry, dla których informacje zebrane zostały i formie autoryzowanej ankiety 

wypełnionej przez Gestora. Powyższe kryterium spełniło 17 niżej wymienionych rejestrów: 

• Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu 

• Centralny Rejestr Lekarzy 

• Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

• Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

• Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 

• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 

• Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

• Rejestr Farmaceutów 

• Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

• Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

• Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych 

• 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 

• Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 
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W przypadku 6 rejestrów ankieta nie została wypełniona, ze względu na fakt że rejestr nie istnieje: 

• Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych 

• Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia Uprawnieniem do Świadczeń 

• Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń 

• Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Narządów 

• Rejestr Incydentów Medycznych 

• Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu i do 

Używania 

 

Dla pozostałych 7 rejestrów ankieta nie została wypełniona z innych przyczyn (np. Gestor odmówił udzielenia 

informacji lub przedmiot ankiety zdaniem Gestora nie jest rejestrem): 

• Centralna Baza Umów 

• Centralne Zasoby Słownikowe 

• Centralny Wykaz Świadczeniodawców 

• Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / Ewidencja Wydanych Druków Recept 

• Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi 

• Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w sprawie Upoważnienia do Wystawienia 

Zaświadczeń Lekarskich 

• Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń 

Lekarskich 
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4.1 OBSZAR OGÓLNY 

4.1.1. Cechy porównywane w ramach obszaru 

W obszarze Ogólnym rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Gestorzy rejestrów – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie1 z Obszaru 1 (Obszar Ogólny), Punkt 

1.2, treść pytania: „Proszę podać dane teleadresowe Gestora rejestru/systemu”. 

2. Typy rejestrów – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 1 (Obszar Ogólny), Punkt 1.3, 

treść pytania: „Proszę określić typ rejestru”. 

3. Relacje z podmiotami zagranicznymi – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytania 1-9 włącznie 

z Obszaru 1 (Obszar Ogólny), Punkt 1.4, treść pytań: 

• Pytanie 1: „Czy rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą?” 

• Pytanie 2: „Czy odbiorcami rejestru mogą być podmioty/osoby zagraniczne?” 

• Pytanie 3: „Czy przedmiotem rejestru mogą być podmioty/osoby zagraniczne?” 

• Pytanie 4: „Czy rejestr jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż jednego kraju?” 

• Pytanie 5: „Czy rejestr uzyskuje informacje od podmiotów/osób zagranicznych, tzn. korzysta 

z wiedzy udostępnianej przez podmioty/osoby zagranicznych, ale dane te nie są 

wprowadzane do rejestru bezpośrednio przez te podmioty/osoby?” 

• Pytanie 6: „Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą wprowadzać dane do rejestru (tj. dodawać 

nowy wpis do rejestru)?” 

• Pytanie 7: „Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą aktualizować dane w rejestrze?” 

• Pytanie 8: „Czy występuje inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi niż 

wymienione powyżej?” 

• Pytanie 9: „Czy system obsługujący rejestr udostępnia interfejs w języku innym niż język 

polski?” 

4.1.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze ogólnym 

4.1.2.1 Gestorzy rejestrów 

Analizowanej grupie rejestrów medycznych przyporządkowano następujących Gestorów, prowadzących te 

rejestry: 

• Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

• Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 

• Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Ministerstwo Zdrowia, 

• Naczelna Izba Aptekarska Naczelna Izba Lekarska, 

• Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 

• Narodowy Fundusz Zdrowia, 

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
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• Urzędy Wojewódzkie, 

• Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne, 

• Okręgowe Izby Aptekarskie. 

Część z wskazanych powyżej podmiotów jest Gestorem wyłącznie jednego rejestru, podczas gdy inne są 

Gestorami dla dwóch lub większej liczby rejestrów.  

Szczegóły przyporządkowania rejestrów względem Gestorów przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 274: Zestawienie rejestrów względem Gestorów 
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Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych …                   X       

Centralny Rejestr Lekarzy              X             

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych               X           

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów … X                         

Centralny Wykaz Ubezpieczonych                 X         

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych       X                   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu         X                 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych       X                   

Rejestr Farmaceutów           X             X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM                     X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X     X   X X     X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …                   X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X     X                 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import …     X                     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …                       X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej     X                     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych         X                 
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4.1.2.2 Typy rejestrów 

Na potrzeby niniejszego raportu zdefiniowane zostały następujące typy rejestrów: 

• Typ 1 – Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie, 

• Typ 2 – Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez 

jednostki lokalne, 

• Typ 3 – Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też 

jednostki centralne, 

• Typ 4 – Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane 

udostępniane z każdego poziomu, 

• Typ 5 – Rejestr prowadzony przez wiele instytucji za pomocą rejestru centralnego, dane udostępniane 

centralnie, 

• Typ 6 – Rejestr prowadzony z poziomu lokalnego, dane z rejestru lokalnego przekazywane do zasilenia 

rejestru centralnego i udostępniane centralnie. 

W analizowanej grupie rejestrów dominują rejestry typu 1 – tj. rejestry centralne, prowadzone przez jedną 

instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. Pozostałe typy rejestrów były wskazywane sporadycznie. 

Żaden z rejestrów nie został określony jako typ 3 – centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane 

udostępniane przez centralę lub też jednostki centralne. 

Poniższa tabela przedstawia podział badanych rejestrów  według typu rejestru. 

 

Tabela 275: Rejestry w podziale na typy 

Rejestr 
Typ rejestru 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu 

X           

Centralny Rejestr Lekarzy  X           

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych       X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

X           

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X           

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X           

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu           X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X           

Rejestr Farmaceutów   X         

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X         

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą         X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X           

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X           
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Rejestr 
Typ rejestru 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych ... 

X           

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X           

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X           

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X           

 

4.1.2.3 Relacje z podmiotami zagranicznymi   

W analizowanej grupie rejestrów, jedynie w przypadku dwóch: 

• Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu, 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych/Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających 

zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych wydanych przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, 

zadeklarowano, że rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą. 

Spośród pozostałych ok. połowa nie współpracuje ani nie łączy się w żaden sposób z zagranicą, podczas gdy 

w przypadku pozostałych rejestrów zadeklarowano pojedyncze punkty relacji z podmiotami zagranicznymi – 

np. w formie możliwości dostępu do odczytu danych przez internet (co nie wyklucza dostępu podmiotów 

zagranicznych) bądź rejestrowania podmiotów zagranicznych wykonujących działalność w Polsce. 

Poniższa tabela ukazuje charakterystykę relacji rejestrów z podmiotami zagranicznymi na podstawie 

odpowiedzi udzielonych w Ankiecie w Obszarze 1 (Obszar Ogólny), Punkt 1.4, pytania 1-8. 
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Tabela 276: Zestawienie ukazujące charakterystykę relacji rejestrów z podmiotami zagranicznymi  
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Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu 

Tak Tak Nie  Tak Tak Nie Tak Nie Nie 

Centralny Rejestr Lekarzy  Nie Tak Tak Nie Tak Nie Nie Tak Nie 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Nie Nie Tak Nie Tak Nie Nie Nie dotyczy Nie 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Ko-
mórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych Nie Nie Tak Nie Tak Nie Nie Nie Nie 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagno-
stycznych i Mikrobiologicznych Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu Nie Nie dotyczy Tak Nie Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Rejestr Farmaceutów Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
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Rejestr 

Cechy relacji z podmiotami zagranicznymi 
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Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Staty-
styki Resortowej Nie Nie Nie Nie dotyczy Tak Nie Nie Tak Nie 

Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycz-
nych/Rejestr Wytwórców/Importerów posiada-
jących zezwolenie na wytwarzanie/import pro-
duktów leczniczych … 

Tak* Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej 

Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

*) Funkcjonalność w trakcie przygotowania 
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4.1.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze ogólnym 

4.1.3.1 Liczba rejestrów przypadających na Gestora 

Do zdecydowanej większości Gestorów przypisany jest 1-2 rejestry spośród rejestrów wskazanych w SIWZ. 

Należy przy tym podkreślić, że w zestawieniu tym brane było pod uwagę wyłącznie 17 rejestrów dla których 

pozyskano autoryzowane ankiety wypełnione przez Gestorów. 

Wyjątkiem jest Ministerstwo Zdrowia, które jest Gestorem dla 4 rejestrów (wskazanych w: Tabela 274: 

Zestawienie rejestrów względem Gestorów). 

Poniższa tabela przedstawia liczbę istniejących rejestrów medycznych (spośród badanych rejestrów) 

przypadających na pojedynczego Gestora. 

 

Tabela 277: Liczba rejestrów przypadających na  pojedynczego Gestora 

Nazwa Gestora 
Liczba rejestrów wskazanych 

w SIWZ 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, 

Naczelna Izba Aptekarska, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Okręgowe Izby Aptekarskie, 

Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne 

1 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny, 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

Urzędy Wojewódzkie 

2 

Ministerstwo Zdrowia 4 

 

Dane dotyczące liczby rejestrów przypadających na jednego Gestora przedstawiono także na poniższym 

wykresie: 
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Wykres 2: Liczba rejestrów przypadających na pojedynczego Gestora 

 

 

4.1.3.2 Liczebność Gestorów rejestrów 

Analogicznie, poddano analizie liczbę Gestorów przypadającą na poszczególne rejestry. Należy zauważyć, że 

podczas gdy dla zdecydowanej większości rejestrów istnieje wyłącznie jeden Gestor, to istnieją przypadki 

rejestrów o liczbie Gestorów większej niż 1. Są to rejestry prowadzone przez kilka instytucji centralnych, przez 

instytucje na szczeblu wojewódzkim, bądź połączenie tych dwóch wariantów. 

Poniższa tabela przedstawia sumaryczną rzeczywistą liczbę Gestorów dla każdego z badanych rejestrów 

medycznych. 

 

Tabela 278: Liczebność Gestorów rejestrów  

Rejestr 
Liczba Gesto-
rów rejestru 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

1 

Centralny Rejestr Lekarzy  1 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 1 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 1 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 1 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 1 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 1 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 1 

Rejestr Farmaceutów 21 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM 16 
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Rejestr 
Liczba Gesto-
rów rejestru 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
*
 5 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 2 

Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych/Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających 
zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

1 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … 16 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej 1 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 1 

*) W zamówieniu wyznaczono jeden Urząd Wojewódzki celem przeprowadzenia ankiety (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), 

jednakże Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest prowadzony we wszystkich 16-tu województwach (rzeczywista liczba 

Gestorów rejestru wynosi zatem 20). 

 

Dane dotyczące liczebności Gestorów rejestrów przedstawiono także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 3: Częstość występowania Gestorów wśród badanych rejestrów medycznych 

 

 

4.1.3.3 Liczebność rejestrów w podziale na typ rejestru 

W odniesieniu do typów rejestrów należy zaznaczyć, że zdecydowanie dominującym typem jest typ 1 - 

Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie. W przypadku 12 

z 17 rejestrów poddanych analizie wskazano ten typ rejestru. Nie wystąpił natomiast typ 3 - Centralny rejestr 

otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też jednostki centralne. Dla pozostałych 

typów regestrów wykazano zaledwie 1-2 wystąpienia. Szczegółowe informacje odnośnie rejestrów 

odpowiadających poszczególnym typom przedstawia Tabela 275: Rejestry w podziale na typy. 

Poniższa tabela przedstawia liczebność rejestrów każdego typu. 
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Tabela 279: Zestawienie liczby rejestrów w podziale na typ rejestru 

Typ rejestru 
Liczba rejestrów 

danego typu 

Typ 1 – Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie 12 

Typ 2 – Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez 
jednostki lokalne 

2 

Typ 3 – Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też 
jednostki centralne 

0 

Typ 4 – Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane udostęp-
niane z każdego poziomu 

1 

Typ 5 – Rejestr prowadzony przez wiele instytucji za pomocą rejestru centralnego, dane udostępniane 
centralnie 

1 

Typ 6 – Rejestr prowadzony z poziomu lokalnego, dane z rejestru lokalnego przekazywane do zasilenia 
rejestru centralnego i udostępniane centralnie 

1 

 

Dane dotyczące liczebności rejestrów poszczególnych typów przedstawiono także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 4: Liczebność rejestrów względem typu rejestru 

 

 

4.1.3.4 Relacje z podmiotami zagranicznymi   

W zakresie relacji z podmiotami zagranicznymi, odpowiedzi Gestorów udzielone w ankietach nie były 

jednoznaczne. Z jednej strony, jedynie dla dwóch rejestrów (w ramach analizowanych 17-tu) wskazano, że 

występuje komunikacja z zagranicą (szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia Tabela 276: Zestawienie 

ukazujące charakterystykę relacji rejestrów z podmiotami zagranicznymi). W pozostałych przypadkach, 
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udzielona odpowiedź brzmiała: „Rejestr w żaden sposób nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą  w sposób 

świadomy oraz w z góry ustalonym celu”. 

 

Tabela 280: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (czy występuje?) 

Czy rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Nie występuje komunikacja z zagranicą 15 

Występuje komunikacja z zagranicą 2* 

*) Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu oraz Rejestr 

Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych/Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów 

leczniczych wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

 

Niemniej jednak, w odpowiedziach na szczegółowe pytania dotyczące obszarów potencjalnej współpracy 

z zagranicą, dla więcej niż tych 2 rejestrów udzielano odpowiedzi pozytywnych. 

W zakresie pytania: „Czy odbiorcami rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne?”, poza przytoczonymi 

powyżej dwoma rejestrami, także dla Centralnego Rejestru Lekarzy wskazano odpowiedź pozytywną: 

 

Tabela 281: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (odbiorcy rejestru) 

Czy odbiorcami rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Odbiorcami rejestru nie mogą być podmioty/ osoby zagraniczne 14 

Odbiorcami rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne 3 

 

Dla kolejnych czterech rejestrów:  

• Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu, 

• Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, 

wskazano, że przedmiotem rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne (podczas gdy opcji takiej nie 

zaznaczono dla Centralnej Ewidencji Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu, która była wykazana we wcześniejszych zestawieniach): 

 

Tabela 282: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (przedmioty rejestru) 

Czy przedmiotem rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Przedmiotem rejestru nie mogą być podmioty/ osoby zagraniczne 11 

Przedmiotem rejestru mogą być podmioty/ osoby zagraniczne 6 
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W grupie analizowanych 17 rejestrów, tylko Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż 1 kraju: 

 

Tabela 283: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (część systemu funkcjonującego dla więcej 

niż 1 kraju) 

Czy rejestr jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż 1 kraju? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Rejestr nie jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż 1 kraju 16 

Rejestr jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż 1 kraju 1 

 

Żaden z rejestrów nie dopuszcza aby podmioty/osoby zagraniczne mogły dodawać wpisy do rejestru. Podobnie, 

dla żadnego z badanych rejestrów system obsługujący rejestr nie udostępnia interfejsu w języku innym niż 

j. polski. 

Pięć spośród badanych rejestrów: 

• Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu, 

• Centralny Rejestr Lekarzy, 

• Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

• Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej, 

uzyskuje informacje od pomiotów/osób zagranicznych: 

 

Tabela 284: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (pozyskiwanie informacji) 

Czy rejestr uzyskuje informacje od pomiotów/osób zagranicznych? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Rejestr nie uzyskuje informacji od pomiotów/osób zagranicznych 12 

Rejestr uzyskuje informacje od pomiotów/osób zagranicznych 5 

 

Jedynie w przypadku Centralnej Ewidencji Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu dozwolono, aby podmioty/osoby zagraniczne mogły aktualizować wpisy w rejestrze: 

 

Tabela 285: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (aktualizacja wpisu) 

Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą aktualizować wpisy w rejestrze? 
Liczba rejestrów względem komu-

nikacji z zagranicą 

Podmioty/osoby zagraniczne nie mogą aktualizować wpisów w rejestrze 12 

Podmioty/osoby zagraniczne mogą aktualizować wpisy w rejestrze 5 
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Inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi zadeklarowano w przypadku trzech rejestrów: 

• Centralny Rejestr Lekarzy, 

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

• Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej. 

 

Tabela 286: Liczba rejestrów względem komunikacji z zagranicą (inny rodzaj komunikacji) 

Czy występuje inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi? 
Liczba rejestrów względem ko-

munikacji z zagranicą 

Nie występuje inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi 12 

Występuje inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi 5 

 

4.1.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze ogólnym 

Większość analizowanych rejestrów  to rejestry z jednym Gestorem, prowadzone z wykorzystaniem systemu 

centralnego (typy rejestrów 1,4,5,6). Z perspektywy organizacyjnej te rejestry są stosunkowo łatwe w integracji 

ze względu na względnie małą liczbę uczestników procesu integracji i istnienie podmiotu centralnego, 

mogącego reprezentować interesy wszystkich Gestorów. 

Większych trudności organizacyjnych należy spodziewać się w przypadku rejestrów typu 2, które z natury rzeczy 

charakteryzują dużą liczbą Gestorów na poziomie lokalnym. W takim przypadku w celu uproszczenia 

scenariusza integracyjnego rekomendowane jest utworzenie centralnego rejestru zbierającego dane z poziomu 

jednostek lokalnych i integracja z rejestrem na poziomie centralnym (przejście na typ 3, 4 lub 6). 

W odniesieniu do relacji z podmiotami zagranicznymi, analiza informacji pozyskanych od Gestorów pozwala 

stwierdzić, że potrzeby w tym zakresie są marginalne i zagadnienie to nie będzie stanowiło istotnego problemu 

w procesach integracji rejestrów. 
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4.2 OBSZAR PRZEDMIOTOWY 

4.2.1. Cechy porównywane w ramach obszaru 

W obszarze Przedmiotowym rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Obiekty będące przedmiotem rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 2 z Obszaru 2 

(Obszar Przedmiotowy), Punkt 2.1, treść pytania: „Proszę wskazać wszystkie obiekty, które zawiera 

rejestr”. 

2. Główny przedmiot rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 3 z Obszaru 2 (Obszar 

Przedmiotowy), Punkt 2.1, treść pytania: „Proszę określić główny przedmiot rejestru”. 

3. Obligatoryjność wpisu do rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 i 2 z Obszaru 2 

(Obszar Przedmiotowy), Punkt 2.4, treść pytań:  

• Pytanie 1: „Proszę wskazać, które przedmioty rejestru wpisywane są obligatoryjnie, wskazać 

podstawę prawną oraz określić warunki wpisu/wypisu z rejestru”, 

• Pytanie 2: „Proszę wskazać, które przedmioty rejestru wpisywane są nieobligatoryjnie 

(dobrowolnie) oraz określić warunki wpisu/wypisu z rejestru”. 

4. Statystyki dot. przedmiotów rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1, 2 i 3 z Obszaru 2 

(Obszar Przedmiotowy), Punkt 2.2, treść pytań: 

• Pytanie 1: „Proszę określić liczebność głównego przedmiotu rejestru”, 

• Pytanie 2: „Proszę określić liczebność pozostałych obiektów rejestru”, 

• Pytanie 3: „Proszę określić szacunkowe wartości danych statystycznych dotyczących 

obiektów, które zawiera rejestr”. 

5. Identyfikatory obiektów ISO OID - analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 2 (Obszar 

Przedmiotowy), Punkt 2.1, treść pytania: „Czy rejestr wykorzystuje węzły ISO OID do specyfikowania 

identyfikatorów obiektów?” 

4.2.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze przedmiotowym 

4.2.2.1 Obiekty będące przedmiotem rejestru 

W  analizowanej grupie 17 rejestrów, aż 11 wskazało wyłącznie 1 przedmiot rejestru. W takim przypadku, jest 

to jednocześnie przedmiot główny rejestru. W pozostałych przypadkach, liczba podmiotów rejestru oscyluje 

między trzema a pięcioma. Warto także zaznaczyć że tylko jeden z podmiotów (Produkt leczniczy) występuje w 

więcej niż jednym rejestrze. 

W poniższej tabeli przedstawiono zidentyfikowane podmioty badanych rejestrów, uporządkowane zgodnie 

z układem przyjętym w ankietach. W zestawieniu pominięto te podmioty (przedstawiane w ankiecie), które nie 

zostały zidentyfikowane jako podmiot żadnego z badanych 17 rejestrów.  
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Tabela 287: Zidentyfikowane przedmioty badanych rejestrów 

Rejestr / Przedmioty rejestru 
w podziale na grupy 
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Rejestr Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą 

X 
     

X X X 
         

   
  

  
 

 
  

  
    

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu …                   

X   
  

  
 

 
  

  
    

Rejestr Systemów Kodowania i 
Klasyfikacji Statystyki Resorto-
wej 

                  
   

  
  

 
 

  
  X 

   

Rejestr zezwoleń na prowadze-
nie aptek …   

X X X 
    

X X 
       

   
  

  
 

 
  

  
    

Rejestr Wytwórców/ Importe-
rów posiadających zezwolenie 
na wytwarzanie/import pro-
duktów leczniczych … 

                  
   

  
X X 

 
X 

  
X X 

    

Rejestr Zezwoleń na Prowa-
dzenie Hurtowni Farmaceu-
tycznej 

                  
   

 
X   X  X X   

  
X 

 

Wykaz Refundowanych Pro-
duktów Leczniczych i Wyrobów 
Medycznych 

                  
X X X 
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4.2.2.2 Obiekty będące głównym przedmiotem rejestru 

Kolejne zestawienie zawęża grupę przedmiotów do tych, które wskazano jako główny przedmiot rejestru.  Warto zauważyć, że również w tym przypadku, Produkt leczniczy 

został wskazany jako produkt główny dla dwóch rejestrów: Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wykaz 

Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 

 

Tabela 288: Główne przedmioty badanych rejestrów 

Rejestr / Główny przedmiot rejestru w podziale na grupy 
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Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu            

 
 

 
 

X 

Centralny Rejestr Lekarzy 
    

X 
      

 
 

 
  

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 
     

X 
     

 
 

 
  

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich           

X  
 

 
  

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 
        

X 
  

 
 

 
  

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 
   

X 
       

 
 

 
  

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 
         

X 
 

 
 

 
  

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 
      

X 
    

 
 

 
  

Rejestr Farmaceutów 
       

X 
   

 
 

 
  

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM 
 

X 
         

 
 

 
  

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X 
          

 
 

 
  

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … 
           

X 
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Rejestr / Główny przedmiot rejestru w podziale na grupy 
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Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 
           

 
 

 X 
 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek … 
  

X 
        

 
 

 
  

Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych/Rejestr Wytwór-
ców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów 
leczniczych …            

 
 

X 
  

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej 
           

 X  
  

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 
           

X 
 

 
  

 

4.2.2.3 Obligatoryjność wpisu  

W zakresie obligatoryjności wpisu należy podkreślić, że jedynie w przypadku dwóch rejestrów: 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych, 

• Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, 

występują przedmioty dla których wpis do rejestru nie jest obowiązkowy. We wszystkich pozostałych z badanych 17 rejestrów, wpis przedmiotów jest obligatoryjny. 

Szczegółowe informacje odnośnie obligatoryjności wpisów przedmiotów rejestru oraz warunków wpisu przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 289: Zestawienie przedmiotów rejestru w podziale na obligatoryjność wpisu do rejestru (wyłącznie wpis obligatoryjny) 

Rejestr 
Wpis obligatoryjny 

Przedmiot rejestru Warunki wpisu do rejestru 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

Zgłoszenie działania niepożą-
danego produktu leczniczego 

Kompletność zgłoszenia. 

Centralny Rejestr Lekarzy Lekarz/Lekarz dentysta Brak danych 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarka/Położna 
Stwierdzenie w drodze uchwały prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych (na wniosek zaintereso-
wanego). 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie 
Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

Sprzeciw przeciwko pobraniu 
po śmierci komórek, tkanek i 
narządów 

Zgłoszenie o wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów z wyrażeniem  sprzeciwu na pobranie po śmierci 
komórek, tkanek i narządów. 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

Płatnik Przekazanie danych przez ZUS, KRUS, MSW i inne podmioty zobowiązane przepisami prawa. 

Składka Przekazanie danych przez ZUS, KRUS, MSW i inne podmioty zobowiązane przepisami prawa. 

Uprawniony do świadczeń Przekazanie danych przez ZUS, KRUS, MSW i inne podmioty zobowiązane przepisami prawa. 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 

Laboratorium Diagnostyczne Uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu Dawca (narządów lub komórek) Wniosek z Poltransplantu o nadanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu. 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta laboratoryjny 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych  na wniosek zainteresowanego podejmuje w drodze uchwały 
decyzję o wpisie do rejestru - Art. 8 ustawy. Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych poprzedza złożenie 
przez wnioskodawcę ślubowania. - Art. 10b 

Rejestr Farmaceutów Farmaceuta 
Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska dokonu-
je po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 

Rejestr Jednostek Współpracujących z 
Systemem PRM 

Jednostka Współpracująca 
Ratownictwa Medycznego 

Pozytywna decyzja Wojewody na podstawie wniosku o wpis jednostki do rejestru oraz spełnienie warun-
ków dotyczących gotowości operacyjnej określonych w ust. 2 art. 17 ustawy. 
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Rejestr 
Wpis obligatoryjny 

Przedmiot rejestru Warunki wpisu do rejestru 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Podmiot leczniczy 
Wymagane pozwolenie na prowadzenie działalności leczniczej oraz zakończona sukcesem weryfikacja 
przez Gestora. Wymagana wcześniejsza rejestracja podmiotu w REGON. 

Praktyka Lekarza/Lekarza den-
tysty 

Wymagane pozwolenie na prowadzenie działalności leczniczej oraz zakończona sukcesem weryfikacja 
przez Gestora. Wymagana wcześniejsza rejestracja lekarza/lekarza dentysty w Centralnym Rejestrze Leka-
rzy. 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej 
Wymagane pozwolenie na prowadzenie działalności leczniczej oraz zakończona sukcesem weryfikacja 
przez Gestora. Wymagana wcześniejsza rejestracja pielęgniarki/położnej w Centralnym Rejestrze Pielę-
gniarek i Położnych. 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu … 

Produkt leczniczy Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

System Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

Brak danych 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek … 

Apteka Ogólnodostępna Wpis do rejestru na podstawie zezwolenia (decyzj). 

Apteka Szpitalna Wpis do rejestru za zgodą. 

Apteka Zakładowa Wpis do rejestru za zgodą. 

Dział farmacji szpitalnej Wpis do rejestru za zgodą. 

Punkt Apteczny Wpis do rejestru na podstawie zezwolenia (decyzji). 

Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych i Wyrobów Medycznych 

Produkt leczniczy 
Złożenie wniosku o objęcie refundacją lub ustalenie urzędowej ceny zbytu. Wpis do rejestru jest automa-
tyczny, uregulowany formalnie w Procedurze wydawania Obwieszczenia MZ. 

Wyrób medyczny 
Złożenie wniosku o objęcie refundacją lub ustalenie urzędowej ceny zbytu. Wpis do rejestru jest automa-
tyczny, uregulowany formalnie w Procedurze wydawania Obwieszczenia MZ. 

Środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 

Złożenie wniosku o objęcie refundacją lub ustalenie urzędowej ceny zbytu. Wpis do rejestru jest automa-
tyczny, uregulowany formalnie w Procedurze wydawania Obwieszczenia MZ. 
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Tabela 290: Zestawienie przedmiotów rejestru w podziale na obligatoryjność wpisu do rejestru (wpis obligatoryjny i nieobligatoryjny) 

Rejestr 

Wpis obligatoryjny Wpis nieobligatoryjny 

Przedmiot rejestru Warunki wpisu do rejestru Przedmiot rejestru 
Warunki wpisu do 

rejestru 

Rejestr Wytwór-
ców/Importerów posiada-
jących zezwolenie na wy-
twarzanie/import produk-
tów leczniczych … 

Wytwórca / Importer produktów 
leczniczych oraz Wytwórca/ 
Importer/ Dystrybutor substancji 
czynnych 

Wydanie zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych 
Inspektor Inspekcji ds. 
Wytwarzania 

Akceptacja przez in-
spektora/opiekuna 
przedsiębiorstwa 

Wytwórnia Farmaceutyczna Wydanie zezwolenia na wytwarzanie / import produktów leczniczych 

Osoba wykwalifikowana Zatrudnienie w GIF 

Zezwolenie na 
wytwarzanie /import 
produktów leczniczych 

Uzyskanie /zmiana 
zezwolenia 

Rejestr Zezwoleń na 
Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej 

Hurtownia Farmaceutyczna 
Wydanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia/ 
zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

Osoba wykwalifikowana 
w hurtowni farmaceu-
tycznej 

Wydanie przez Głów-
nego Inspektora Far-
maceutycznego zezwo-
lenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceu-
tycznej oraz każda 
zmiana na tym stano-
wisku zgłaszana do GIF 

Komora przeładunkowa 
Wydanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia/ 
zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

Zezwolenie na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej 

Wydanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia/ 
zmiany zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
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4.2.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze przedmiotowym 

4.2.3.1 Statystyki dot. przedmiotów rejestru 

Poniższe zestawienie podsumowuje statystyki liczebności przedmiotów poszczególnych rejestrów. 

W zdecydowanej większości przypadków, całkowita liczba obiektów rzeczywistych odpowiada liczbie obiektów 

w odpowiednim rejestrze/systemie. Jedynie w przypadku Rejestru Farmaceutów i Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą, liczba obiektów zapisanych w rejestrze przekracza liczbę obiektów 

rzeczywistych. Wynika to z faktu że w obydwu tych systemach można również odszukać podmioty, które 

zakończyły działalność (wpis archiwalny) – stąd liczba obiektów w rejestrze przekracza całkowitą rzeczywistą 

liczbę podmiotów. Jedynie dla dwóch rejestrów (Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych oraz Centralny 

Wykaz Ubezpieczonych) nie określono liczby podmiotów wpisanych w rejestrze. 

Kolumna „Procentowy udział” oznacza proporcję liczby obiektów odpowiadających danemu przedmiotowi do 

całkowitej liczby obiektów w rejestrze. Suma udziałów w każdym rejestrze wynosi więc 100%. 

 

Tabela 291: Statystyki liczebności przedmiotów rejestru 

Rejestr 

Statystyki liczebności przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba 

obiektów 
rzeczywistych 

Liczba 
obiektów w 

rejestrze  

Procentowy 
udział 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

Zgłoszenie działania niepożądanego 
produktu leczniczego 

40 000 40 000 100% 

Centralny Rejestr Lekarzy Lekarz/Lekarz dentysta 235 000 235 000 100% 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

Pielęgniarka/Położna 320 000 Brak danych 100% 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Sprzeciw przeciwko pobraniu po 
śmierci komórek, tkanek i narządów 

27 537 27 537 100% 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

Płatnik Brak danych Brak danych Brak danych 

Składka Brak danych Brak danych Brak danych 

Uprawniony do świadczeń 44 000 000 44 000 000 100% 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych 

Laboratorium Diagnostyczne 3 367 3 367 100% 

Ewidencja Zasłużonych Dawców 
Przeszczepu 

Dawca (narządów lub komórek) 652 652 100% 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta laboratoryjny 14 000 14 000 100% 

Rejestr Farmaceutów Farmaceuta 34 223 35 465 100% 

Rejestr Jednostek Współpracujących 
z Systemem PRM 

Jednostka Współpracująca Ratownic-
twa Medycznego 

4 218 4 219 100% 
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Rejestr 

Statystyki liczebności przedmiotów rejestru 

Przedmiot rejestru 
Liczba 

obiektów 
rzeczywistych 

Liczba 
obiektów w 

rejestrze  

Procentowy 
udział 

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

Podmiot Leczniczy 19 736 27 794 16.76% 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty 113 886 120 000 72.38% 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej 17 245 18 000 10.86% 

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Produkt leczniczy 12 000 12 000 100% 

Rejestr Systemów Kodowania i 
Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

System Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

14 14 100% 

Rejestr Wytwórców/Importerów 
posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów 
leczniczych … 

Inspektor Inspekcji ds. Wytwarzania 42 42 0.70% 

Osoba wykwalifikowana 1 125 1 125 18.87% 

Wytwórca / Importer produktów 
leczniczych oraz 
Wytwórca/Importer/Dystrybutor 
substancji czynnych 

434 434 7.28% 

Wytwórnia Farmaceutyczna 627 627 10.52% 

Zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych 

3 734 3 734 62.63% 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie 
aptek ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych oraz rejestr udzielonych 
zgód na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i działów 
farmacji szpitalnej 

Apteka Ogólnodostępna 16 958 16 958 85.41% 

Apteka Szpitalna 593 593 2.99% 

Apteka Zakładowa 31 31 0.16% 

Dział farmacji szpitalnej 666 666 3.35% 

Punkt Apteczny 1 606 1 606 8.09% 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej 

Hurtownia Farmaceutyczna 733 733 23.06% 

Komora przeładunkowa 117 117 3.68% 

Osoba wykwalifikowana w hurtowni 
farmaceutycznej 

718 718 22.59% 

Właściciel hurtowni farmaceutycznej 895 895 28.15% 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej 

716 716 22.52% 

Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych i Wyrobów Medycznych 

Produkt leczniczy 3 400 3 400 88.43% 

Wyrób medyczny 58 58 1.51% 

Środek spożywczy specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego 

387 387 10.07% 

 

W kolejnym zestawieniu ujęto wyłącznie rejestry, dla których określona została dynamika przyrostu liczby 

obiektów. Dla następujących rejestrów: 

• Centralny Rejestr Lekarzy, 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

• Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych, 
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• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu, 

• Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej, 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych, 

• Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr 

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

• Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, 

nie uzyskano danych dotyczących dynamiki przyrostu liczby obiektów – w związku z czym zostały one pominięte 

w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela 292: Dynamika przyrostu przedmiotów rejestru w ciągu ostatniego roku w podziale na Gestorów 

Rejestr Przedmiot rejestru 
Dynamika przyrostu 
liczby obiektów na 

przestrzeni roku 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

Zgłoszenie działania niepożądanego 
produktu leczniczego 

30% 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarka/Położna 1% 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Sprzeciw przeciwko pobraniu po 
śmierci komórek, tkanek i narządów 

4% 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta laboratoryjny 5% 

Rejestr Farmaceutów Farmaceuta 0.04% 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Jednostka Współpracująca Ratownic-
twa Medycznego 

0.2% 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Podmiot Leczniczy 1% 

Praktyka Lekarza/Lekarza dentysty Brak danych 

Praktyka Pielęgniarki/Położnej Brak danych 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Produkt leczniczy 10-15% 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej 

Hurtownia Farmaceutyczna 18% 

Komora przeładunkowa 2% 

Osoba wykwalifikowana w hurtowni 
farmaceutycznej 

Brak danych 

Właściciel hurtowni farmaceutycznej Brak danych 

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej 

Brak danych 

 

Analizie poddano również statystyki dotyczące liczby zapytań do rejestru oraz wywołań losowego obiektu 

w danym rejestrze. W tabeli ujęto wyłącznie rejestry, dla których określone zostały statystyki liczebności 

przedmiotów rejestru. Dla następujących rejestrów: 

• Centralny Rejestr Lekarzy, 
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• Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

• Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych, 

• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu, 

• Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, 

• Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej, 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych, 

• 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, 

• Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, 

nie uzyskano danych dotyczących statystyk liczebności przedmiotów rejestru – w związku z czym zostały one 

pominięte w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela 293: Statystyki dotyczące obiektów w rejestrze 

Rejestr 

Statystyki dotyczące obiektów w rejestrze 

Przedmiot rejestru 

Liczba zapytań do 
rejestru na prze-

strzeni ostatnich 12 
miesięcy 

Średnia wywołań 
losowego obiektu 

na przestrzeni 
miesiąca 

Mediana wywołań 
losowego obiektu 

na przestrzeni 
miesiąca 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

Zgłoszenie działania 
niepożądanego pro-
duktu leczniczego 

60 5 Brak danych 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Sprzeciw przeciwko 
pobraniu po śmierci 
komórek, tkanek i 
narządów 

1 762 140 Brak danych 

Rejestr Farmaceutów Farmaceuta 64 218 6 

Rejestr Jednostek 
Współpracujących z Systemem 
PRM 

Jednostka Współpracu-
jąca Ratownictwa 
Medycznego 

14 0,63 2,67 

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

Podmiot Leczniczy 37 714 344* 4 190 617* Brak danych 

Praktyka Leka-
rza/Lekarza dentysty 

Brak danych Brak danych Brak danych 

Praktyka Pielęgniarki/ 
Położnej 

Brak danych Brak danych Brak danych 

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu … 

Produkt leczniczy 300 000 Brak danych Brak danych 

*) Źródło informacji: ankieta przeprowadzona z administratorem technicznym - CSIOZ 
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4.2.3.2 Identyfikatory obiektów ISO OID 

W analizowanej grupie 17 rejestrów, w żadnymi nie są stosowane identyfikatory ISO OID. 

4.2.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze przedmiotowym 

Z perspektywy możliwości integracji rejestrów z innymi systemami w obszarze przedmiotowym najbardziej 

istotne są następujące cechy: 

• liczność i dynamika przyrostu obiektów w rejestrze, 

• istnienie jednoznacznych identyfikatorów biznesowych obiektów, 

• liczba rejestrów, których przedmiotem jest dany obiekt. 

Liczność obiektów w większości analizowanych rejestrów nie jest duża (kilka do kilkunastu tysięcy). Nie 

powinna stanowić wyzwania z w procesie integracji. Wyjątek stanowią: 

• Podmioty Lecznicze w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (37 mln), 

• Uprawnieni do świadczeń w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez NFZ (44 mln). 

W przypadku tych rejestrów, ze względów wydajnościowych, rekomendowane jest szczególne uwzględnienie 

liczności obiektów rejestru przy tworzeniu rozwiązania integracyjnego. 

Dynamika przyrostu liczby obiektów dla większości rejestrów także utrzymuje się na niskim poziomie. Wyjątek 

stanowią tu obiekty związane z obrotem produktami leczniczymi. Widać wyraźny trend wzrostowy zarówno w 

liczbie rejestrowanych produktów leczniczych, liczbie rejestrowanych hurtowni farmaceutycznych jak i liczbie 

zgłaszanych działań niepożądanych. Powyższy trend powinien zostać uwzględniony przy skalowaniu rozwiązań 

integracyjnych dotyczących tego obszaru. 

W zakresie jednoznacznych identyfikatorów, zebrana ankieta wyraźnie pokazała niski poziom dojrzałości 

wszystkich rejestrów z analizowanego obszaru – żaden z rejestrów nie wykorzystuje identyfikatorów ISO OID. 

W związku z powyższym, w procesie integracji poszczególnych rejestrów konieczne będzie wypracowywanie 

identyfikatorów, które będą spełniały szereg wymagań (m.in. będą: jednoznaczne, kompletne, spójne, 

niezmienne). W miarę możliwości i potrzeb (użycie danego obiektu przez wiele systemów informatycznych) 

rekomendowane jest wprowadzanie kolejnych obiektów podlegających integracji do drzewa ISO OID.  

Dodatkowym zagadnieniem związanym często z identyfikowaniem obiektów w poszczególnych rejestrach jest 

sytuacja, w której dany obiekt jest przedmiotem kilku rejestrów. Z pozyskanych w ankiecie informacji widać, że 

taka sytuacja ma miejsce w przypadku obiektu „Produkt leczniczy”. Stanowi on główny przedmiot dwóch 

rejestrów: 

• Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

(URPL), 

• Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (NFZ). 

W takiej sytuacji ustalenie i wprowadzenie wspólnych identyfikatorów dla obiektów może wymagać 

dodatkowego wysiłku i z dużym prawdopodobieństwem będzie wiązało się z koniecznością dostosowania 

systemów informatycznych biorących udział w integracji. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie narzędzia 

pośredniczącego w komunikacji i tłumaczącego identyfikatory używane przez poszczególne systemy. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 362 / 540 

4.3 OBSZAR ODBIORCÓW 

4.3.1. Cechy porównywane w ramach obszaru odbiorców 

W obszarze Odbiorców rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Odbiorcy rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 3 (Obszar Odbiorców), 

Punkt 3.1, treść pytania: „Proszę wskazać odbiorców i przedmioty rejestru oraz określić, czy 

uprawnienia dostępu do rejestru wynikają z przepisów prawa”. 

2. Dostępność rejestru dla odbiorców – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 3 (Obszar 

Odbiorców), Punkt 3.2, treść pytania: „Proszę wskazać jakie operacje mogą być wykonywane 

w rejestrze przez poszczególnych odbiorców, określić czy operacje te wymagają uwierzytelnienia oraz 

wskazać procesy, w których realizowany jest dostęp poszczególnych odbiorców do rejestru”. 

3. Metody dostępu do rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 3 (Obszar 

Odbiorców), Punkt 3.4, treść pytania: „Proszę określić wszystkie możliwe metody dostępu do rejestru 

oraz wskazać ich ograniczenia (o ile występują)”. 

4. Cele wykorzystania rejestru przez odbiorców – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 

3 (Obszar Odbiorców), Punkt 3.5, treść pytania: „Proszę wskazać czynności (wraz ze szczegółowym 

opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez każdą grupę odbiorców”. 

 

4.3.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze odbiorców 

4.3.2.1 Odbiorcy rejestru 

Patrząc z perspektywy odbiorców, można wyróżnić dwie główne grupy rejestrów: rejestry otwarte dla szerokiej 

grupy odbiorców (dostępne również dla użytkowników szukających informacji przez internet lub telefon) oraz 

skierowane do węższego grona odbiorców. Pierwsza grupa zdecydowanie dominuje pod względem liczebnym, 

przy czym należy zaznaczyć, że tzw. Anonimowy odbiorca nie jest jedynym odbiorcą tych rejestrów – występuje 

zawsze w grupie innych odbiorców, czy to z sektora medycznego czy innych instytucji pobierających dane 

z rejestrów medycznych (np. GUS czy Policja/Prokuratura). 

Wśród innych odbiorców analizowanych rejestrów wyróżnić można usługodawców (podmioty wykonujące 

działalność leczniczą), pracowników medycznych (np. lekarzy czy diagnostów) oraz szerokie grono innych 

podmiotów – od szczebla centralnego (np. Ministerstwo Zdrowia czy GUS) do wojewódzkiego (urzędy 

wojewódzkie, okręgowe izby lekarskie, aptekarskie, etc.). 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowo odbiorców każdego z 17 analizowanych rejestrów.  

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie 

budowy elektronicznej administracji o numerze        POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje”  

,,Inwestujemy w waszą przyszłość”  

 

Strona 363 / 540 

Tabela 294: Zestawienie rejestrów względem odbiorców 

Rejestr / Odbiorcy rejestru 

A
n

o
n

im
o

w
y 

o
d

b
io

rc
a 

USŁUGO-
DAWCY 

PRACOWNICY MEDYCZNI INNE PODMIOTY 

P
W

D
L 

(P
o

d
m

io
t 

W
yk

o
n

u
ją

cy
 

D
zi

ał
al

n
o

ść
 L

e
cz

n
ic

zą
) 

 -
 u

p
o

-
w

aż
n

io
n

y 
p

ra
co

w
n

ik
 

Le
ka

rz
 

D
ia

gn
o

st
a 

D
ys

p
o

zy
to

r 
m

e
d

yc
zn

y 
za

tr
u

d
-

n
ia

n
y 

p
rz

e
z 

d
ys

p
o

n
en

ta
 Z

es
p

o
-

łó
w

 R
at

o
w

n
ic

tw
a 

M
e

d
yc

zn
e

go
 

Le
ka

rz
 K

o
o

rd
yn

at
o

r 
R

at
o

w
n

ic
-

tw
a 

M
ed

yc
zn

eg
o

 -
 p

ra
co

w
n

ik
 

U
rz

ę
d

u
 W

o
je

w
ó

d
zk

ie
go

 
C

e
n

tr
u

m
 E

gz
am

in
ó

w
 M

e
d

yc
z-

n
yc

h
 

G
łó

w
n

y 
In

sp
e

kt
o

ra
t 

Fa
rm

ac
e

u
-

ty
cz

n
y 

- 
u

p
o

w
aż

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 

G
łó

w
n

y 
U

rz
ąd

 S
ta

ty
st

yc
zn

y 

In
sp

e
kt

o
ra

t 
Fa

rm
ac

e
u

ty
cz

n
y 

- 

u
p

o
w

aż
n

io
n

y 
p

ra
co

w
n

ik
 

K
o

o
rd

yn
at

o
r 

P
o

lt
ra

n
sp

la
n

t 

M
in

is
te

rs
tw

o
 Z

d
ro

w
ia

 -
 p

ra
co

w
-

n
ik

 z
 u

p
ra

w
n

ie
n

ia
m

i 

N
ac

ze
ln

a 
Iz

b
a 

Le
ka

rs
ka

 

N
ac

ze
ln

a 
R

ad
a 

P
ie

lę
gn

ia
re

k 
i 

P
o

ło
żn

yc
h

 

N
FZ

 -
 u

p
o

w
aż

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 

O
kr

ę
go

w
a 

Iz
b

a 
A

p
te

ka
rs

ka
 -

 

u
p

o
w

aż
n

io
n

y 
p

ra
co

w
n

ik
 

O
kr

ę
go

w
a 

Iz
b

a 
Le

ka
rs

ka
 

O
kr

ę
go

w
a 

Iz
b

a 
Le

ka
rs

ka
 -

 u
p

o
-

w
aż

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 

O
kr

ę
go

w
a 

R
ad

a 
P

ie
lę

gn
ia

re
k 

i 

P
o

ło
żn

yc
h

 –
 u

p
o

w
aż

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 
O

so
b

a 
u

p
o

w
aż

n
io

n
a 

p
rz

e
z 

P
rz

e
w

o
d

n
ic

zą
ce

go
 R

ad
y 

O
kr

ę
-

go
w

e
j P

ie
lę

gn
ia

re
k 

i P
o

ło
żn

yc
h

 

P
o

lic
ja

/p
ro

ku
ra

tu
ra

 

P
ra

co
w

n
ik

 C
SI

O
Z 

 

P
ra

co
w

n
ik

 K
ID

L 
(K

ra
jo

w
a 

Iz
b

a 

D
ia

gn
o

st
ó

w
 L

ab
o

ra
to

ry
jn

yc
h

) 

P
ra

co
w

n
ik

 U
R

P
L 

(U
rz

ąd
 R

e
je

-
st

ra
cj

i P
ro

d
u

kt
ó

w
 L

e
cz

n
ic

zy
ch

) 

P
rz

e
w

o
d

n
ic

zą
cy

 R
ad

y 
O

kr
ęg

o
-

w
e

j P
ie

lę
gn

ia
re

k 
i P

o
ło

żn
yc

h
 

U
rz

ąd
 W

o
je

w
ó

d
zk

i –
 u

p
o

w
aż

-

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 

W
o

js
ko

w
a 

Iz
b

a 
Le

ka
rs

ka
 –

 
u

p
o

w
aż

n
io

n
y 

p
ra

co
w

n
ik

 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

                                              X       

Centralny Rejestr Lekarzy X           X           X       X       X             
Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

                          X           X         X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i Narzą-
dów ze Zwłok Ludzkich 

    X               X                                 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych                             X                         
Ewidencja Medycznych Laborato-
riów Diagnostycznych i Mikrobiolo-
gicznych 

X                                           X         

Ewidencja Zasłużonych Dawców 
Przeszczepu 

                      X                               

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X     X                                     X         

Rejestr Farmaceutów                               X                       
Rejestr Jednostek Współpracujących 
z Systemem PRM 

X       X X                                       X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących X X             X     X           X X     X       X X 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie 

budowy elektronicznej administracji o numerze        POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje”  

,,Inwestujemy w waszą przyszłość”  

 

Strona 364 / 540 

Rejestr / Odbiorcy rejestru 
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Działalność Leczniczą 

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu … 

X                                             X       

Rejestr Systemów Kodowania i 
Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

X                                         X           

Rejestr zezwoleń na prowadzenie 
aptek … 

X                 X                                   

Rejestr Wytwórców/Importerów 
posiadających zezwolenie na wytwa-
rzanie/import produktów leczni-
czych … 

X             X                                       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej 

X             X   X                       X           

Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych i Wyrobów Medycznych 

X                     X                               

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 
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4.3.2.2 Dostępność rejestru dla odbiorców 

W kolejnym zestawieniu, w analogicznym układzie przedstawiono zakres operacji dostępnych dla odbiorców w 

każdym z analizowanych rejestrów. Na potrzeby analizy przyjęto następujące oznaczenia: 

• O – odczyt danych, 

• A – aktualizacja danych, 

• U – usunięcie danych (rozumiane jako fizyczne usunięcie danych z rejestru), 

• W – wpis danych do rejestru, 

• E – eksport danych z rejestru (rozumiany jako pobranie całej zawartości z rejestru). 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie 

budowy elektronicznej administracji o numerze        POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje”  

,,Inwestujemy w waszą przyszłość”  
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Tabela 295: Dostępność rejestru dla odbiorców 

Rejestr / Odbiorcy rejestru 
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Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

                                              
O A 
U W 
E 

      

Centralny Rejestr Lekarzy O           O           O       
O A U 
W E 

      O             

Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

                          
O U 
E 

          
O A W 
E 

        
O A 
W E 

    

Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

    
O
* 

              O                                 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych                             
O A 
W E 

                        

Ewidencja Medycznych Laborato-
riów Diagnostycznych i Mikrobio-
logicznych 

O                                           
O A 
U W 

        

Ewidencja Zasłużonych Dawców 
Przeszczepu 

                      
O A 
W 

                              

Rejestr Diagnostów Laboratoryj-
nych 

O     O                                     
O A 
U W 
E 

        

Rejestr Farmaceutów                               
O A 
U W 
E 

                      



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie 

budowy elektronicznej administracji o numerze        POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ,,Dotacje na Innowacje”  

,,Inwestujemy w waszą przyszłość”  
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Rejestr / Odbiorcy rejestru 
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Rejestr Jednostek Współpracują-
cych z Systemem PRM 

O       O O                                       
O A 
U W 
E 

  

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

O O A W             O     O           
O A 
U W 
E 

O A U 
W E 

    O E       
O A 
U W 
E 

O A 
U W 
E 

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu … 

O                                             
O A 
W E 

      

Rejestr Systemów Kodowania i 
Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

O                                         
O A 
U E 

          

Rejestr zezwoleń na prowadzenie 
aptek … 

O                 
O A 
W E 

                                  

Rejestr Wytwórców/Importerów 
posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów 
leczniczych … 

O             
O A U 
W E 

                                      

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej 

O             
O A U 
W E 

  O                       
O 
E** 

          

Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych i Wyrobów Medycz-
nych 

O                     
O A 
U W 
E 

                              

*) Informacja o istnieniu sprzeciwu lub jego braku zasięgana telefonicznie bez fizycznego dostępu do rejestru, potwierdzana stosownym pismem. 

**) System utrzymywany przez CSIOZ, konieczność dostępu administracyjnego. 
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4.3.2.3 Metody dostępu do rejestru 

Najbardziej powszechnym kanałem dostępu do analizowanych rejestrów jest dostęp przez stronę www. Należy 

przy tym zauważyć, że wśród rejestrów stosujących dostęp przez stronę www są również takie, które nie są 

dostępne dla anonimowego użytkownika. 

Znacznie mniej, bo zaledwie trzy rejestry wykorzystują usługi Web-Service, natomiast w żadnym przypadku nie 

wskazano wykorzystania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) jako metody dostępu do rejestru. Papierowa 

baza danych jest często stosowana równolegle do danych przechowywanych lokalnie (w formie elektronicznej). 

W jednym tylko przypadku jest stosowana jako jedyna forma dostępu. Podobnie, jednorazowo wskazano takie 

formy dostępu jak natywny interfejs systemu PESEL czy aplikacja typu desktop. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje odnośnie metod dostępu stosowanych w odniesieniu do 

poszczególnych rejestrów. 
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Tabela 296: Zestawienie rejestrów względem dostępnych metod dostępu 

Rejestr 

Metody dostępu do rejestru 

Strona 
WWW 

Usługa 
WebSe-

rvice 

Papiero-
wa baza 
danych 

Lokalna 
elektroniczna 
baza danych 

Pliki przecho-
wywane na 

dysku lokalnym 

Natywny 
interfejs 

systemu PESEL 

Aplika-
cja typu 
desktop 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu     X X       

Centralny Rejestr Lekarzy  X X           

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X X           

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich           X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X* X**           

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X     X     X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu     X         

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X   X X       

Rejestr Farmaceutów     X X X     

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne X   X  X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X             

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej X   X X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X             

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczn. .... X***             

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X       X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X             

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X   X   X     

*) Rejestr nie jest udostępniony publicznie na stronie WWW, ale jest dostępny w Intranecie NFZ jako dedykowana aplikacja. 

**) Usługi WebService - udostępnione są dla wtórnej bazy przechowującej replikę części rejestru CWU. Dla samego rejestru CWU nie istnieją usługi WebService udostępniane na zewnątrz. 

***) Wewnętrzna strona www - tylko uprawnieni użytkownicy, należący do jednej z grup wymienionych w tabeli wiersz:1065-1072 mogą zalogować się na stronie 
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4.3.2.4 Cele wykorzystania rejestru przez odbiorców 

Dla określenia celów wykorzystania poszczególnych rejestrów przez ich odbiorców przyjęto następujące 

kategorie: 

• IN - cele informacyjne (wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień statystycznych), 

• S - cele stanowiące (udostępnienie możliwości aktualizacji, wprowadzania i potwierdzania 

występowania danych elementów w rejestrze), 

• ID - cele identyfikacyjne (identyfikowanie istnienia elementów, udostępnianie identyfikatorów), 

• INT - cele integracyjne (wzorce rejestrowe, konwertowanie typów danych), 

• W - cele weryfikacyjne (kontrola poprawności informacyjnej i zgodności ze standardami). 

Poza wskazanymi dla prawie każdego rejestru celami informacyjnymi, tj. wyszukiwaniem danych i ich 

analizowaniem, w poniższej tabeli przypisane zostały także pozostałe ze wskazanych wyżej celów – zgodnie 

z informacjami udzielonymi przez Gestorów. Warto zaznaczyć, że tylko dla jednego rejestru nie wskazano 

w ogóle celów informacyjnych, a dla jednego rejestru cele jego odbiorców nie zostały w ogóle określone. 
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Tabela 297: Zestawienie rejestrów względem celów odbiorców 

Rejestr 
Cele odbiorców rejestru 

informacyjne stanowiące identyfikacyjne  integracyjne weryfikacyjne 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu X X       

Centralny Rejestr Lekarzy  X X X X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X X X X X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich X   X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X X   X X 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X X       

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   X   X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X X       

Rejestr Farmaceutów X X X   X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne X X  X X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X X     X 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej X X     X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X   X   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych... X X X X X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X X X   X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X X X X X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X X X   X 
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4.3.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze odbiorców 

4.3.3.1 Odbiorcy rejestru 

W analizowanej grupie 17 rejestrów medycznych dominują rejestry skierowane do wąskiej grupy (1-2) 

odbiorców – przy czym wśród rejestrów wskazujących 2 grupy odbiorców, zwykle jednym z nich był tzw. 

Anonimowy odbiorca a drugim instytucja lub osoba z szeroko rozumianego sektora medycznego. Szczegółowe 

dane w zakresie odbiorców poszczególnych rejestrów przedstawia Tabela 294: Zestawienie rejestrów 

względem odbiorców.  

Poniższa tabela pokazuje grupowanie rejestrów względem liczby ich odbiorców. Należy przy tym podkreślić, że 

w niniejszym zestawieniu brano pod uwagę liczbę kategorii/typów odbiorców a nie faktyczną liczebność 

podmiotów korzystających z danego rejestru. 

 

Tabela 298: Zestawienie rejestrów względem liczby grup odbiorców 

Liczba odbiorców rejestru (ile grup odbiorców ma dostęp do rejestru?) Ile rejestrów o danej liczbie grup odbiorców? 

1 4 

2 7 

3 2 

4 2 

5 1 

9 1 

 

Dane dotyczące liczby grup odbiorców poszczególnych rejestrów przedstawiono także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 5: Liczebność rejestrów względem liczby grup odbiorców 
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Analogicznie, można porównać, do jak wielu rejestrów mają dostęp poszczególne grupy odbiorców. 

Zdecydowanie największa liczba rejestrów jest dostępna dla tzw. Anonimowego odbiorcy – tj. osób 

pozyskujących  informacje przez telefon/internet (z zastrzeżeniem że ten typ odbiorcy ma dostęp wyłącznie do 

ograniczonego zakresu informacji). Pozostałe grupy odbiorców mają dostęp do trzech (CSIOZ, Ministerstwo 

Zdrowia) bądź nie więcej niż dwóch rejestrów (pozostali odbiorcy). Najliczniejsza jest lista grup odbiorców, 

którzy mają dostęp do wyłącznie jednego rejestru. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 

294: Zestawienie rejestrów względem odbiorców. 

W poniższej tabeli pogrupowano odbiorców względem liczby rejestrów do których mają dostęp:  

 

Tabela 299: Podział odbiorców względem liczby dostępnych rejestrów 

Odbiorcy 
liczba rejestrów do 

których mają dostęp 

Anonimowy odbiorca 11 

Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia) 

Ministerstwo Zdrowia - pracownik z uprawnieniami 
3 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny - upoważniony pracownik 

Inspektorat Farmaceutyczny - upoważniony pracownik 

Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych) 

Pracownik URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych) 

Urząd Wojewódzki – upoważniony pracownik 

2 

PWDL (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą)  - upoważniony pracownik 

Lekarz 

Diagnosta 

Dyspozytor medyczny zatrudniany przez dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego 

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego - pracownik Urzędu Wojewódzkiego 

CEM (Centrum Egzaminów Medycznych) 

Główny Urząd Statystyczny 

Koordynator Poltransplant 

Naczelna Izba Lekarska 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - upoważniony pracownik 

Okręgowa Izba Aptekarska - upoważniony pracownik 

Okręgowa Izba Lekarska 

Okręgowa Izba Lekarska - upoważniony pracownik 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – upoważniony pracownik 

Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych 

Policja/prokuratura 

Przewodniczący Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych 

Wojskowa Izba Lekarska – upoważniony pracownik 

1 
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Dane dotyczące liczby rejestrów dostępnych dla poszczególnych grup odbiorców przedstawiono także na 

poniższym wykresie: 

 

Wykres 6: Podział odbiorców względem liczby dostępnych rejestrów 

 

 

4.3.3.2 Metody dostępu do rejestru 

Spośród możliwych metod dostępu, za pomocą których odbiorcy mogą korzystać z rejestrów, najbardziej 

powszechną jest dostęp przez stronę WWW – umożliwia go aż 13 z 17 analizowanych rejestrów. Zdecydowanie 

mniej wykorzystywane są usługi WebService (zaledwie 3 rejestry) czy wykorzystywane zaledwie przez 

pojedyncze rejestry takie metody dostępu jak: natywny interfejs systemu PESEL czy aplikacja typu desktop. 

Aż 7 rejestrów wykorzystuje jeszcze papierową bazę danych, przy czym w przypadku jednego rejestru jest to 

jedyna możliwa forma dostępu. Szczegółowe informacje odnośnie metod dostępu do rejestrów przedstawia 

Tabela 296: Zestawienie rejestrów względem dostępnych metod dostępu. 

Poniższa tabela podsumowuje, ile rejestrów zapewnia poszczególne formy dostępu. Należy przy tym zaznaczyć, 

że większość rejestrów zapewnia więcej niż jedna formę dostępu do danych, stąd suma liczb w kolumnie 

drugiej jest większa od liczby analizowanych rejestrów (tj. 17). 

 

Tabela 300: Zestawienie rejestrów względem możliwych metod dostępu 

Metody dostępu do rejestru Ile rejestrów zapewnia daną metodę dostępu? 

Strona WWW 13 

Usługa WebService 3 

SMS 0 

Papierowa baza danych 7 

Lokalna elektroniczna baza danych 5 
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Metody dostępu do rejestru Ile rejestrów zapewnia daną metodę dostępu? 

Pliki przechowywane na dysku lokalnym 4 

Natywny interfejs systemu PESEL 1 

Aplikacja typu desktop 1 

 

Dane dotyczące liczby rejestrów zapewniających poszczególne metody dostępu przedstawiono także na 

poniższym wykresie: 

 

Wykres 7: Zestawienie rejestrów względem możliwych metod dostępu 

 

 

4.3.3.3 Cele wykorzystania rejestru przez odbiorców 

W odniesieniu do celów, w jakich odbiorcy korzystają z analizowanych rejestrów, należy zaznaczyć że są one 

wykorzystywane przede wszystkim w celach informacyjnych (wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień 

statystycznych) i stanowiących (udostępnienie możliwości aktualizacji, wprowadzania i potwierdzania 

występowania danych elementów w rejestrze). Powszechne jest także wykorzystywanie rejestrów w celach 

identyfikacyjnych (identyfikowanie istnienia elementów, udostępnianie identyfikatorów) oraz weryfikacyjnych 

(kontrola poprawności informacyjnej i zgodności ze standardami). Jedynie w przypadku sześciu rejestrów 

wskazano natomiast cele integracyjne (wzorce rejestrowe, konwertowanie typów danych). Szczegółowe 

informacje odnośnie celów, w jakich odbiorcy wykorzystują rejestry, przedstawia Tabela 297: Zestawienie 

rejestrów względem celów odbiorców. 

Poniższa tabela podsumowuje, jak wiele rejestrów wykorzystywanych jest przez odbiorców dla każdego ze 

wskazanych celów: 

 

Tabela 301: Zestawienie rejestrów względem celów odbiorców rejestru 

Cele odbiorców rejestru Ile rejestrów w danej kategorii? 
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Cele odbiorców rejestru Ile rejestrów w danej kategorii? 

IN - informacyjne 17 

S - stanowiące 14 

ID - identyfikacyjne 10 

INT - integracyjne 6 

W - weryfikacyjne 12 

brak danych 0 

 

Dane dotyczące liczby rejestrów zapewniających poszczególne metody dostępu przedstawiono także na 

poniższym wykresie: 

 

Wykres 8: Zestawienie rejestrów względem celów odbiorców rejestru 

 

 

4.3.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze odbiorców 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że większość rejestrów udostępnia dane odbiorcom anonimowym ale 

jednocześnie tyko niektóre umożliwiają dostęp z wykorzystaniem usług WebService. Kanał dostępu przez usługi 

WebService występuje tylko w przypadku 3 spośród 17 analizowanych rejestrów i jest to obszar, w którym 

istnieje duży potencjał mogący pozytywnie wpłynąć na poziom interoperacyjności w obszarze zdrowia 

publicznego. Dostęp do rejestrów z wykorzystaniem usług WebService może być wykorzystywany przez 

odbiorców instytucjonalnych zidentyfikowanych jako odbiorcy rejestrów ale z dużą pewnością spowoduje też 

ujawnienie się nowych odbiorców i potrzeb, niezidentyfikowanych w ramach przeprowadzonej ankiety. 

W związku z powyższym rekomendowane jest umożliwienie dostępu z wykorzystaniem usług WebService dla 

wszystkich analizowanych rejestrów. 
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4.4 OBSZAR DANYCH 

4.4.1. Cechy porównywane w ramach obszaru danych 

W obszarze Danych rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 i 2 

z Obszaru 4 (Obszar Danych), Punkt 4.2, treść pytań:  

• Pytanie 1: „Proszę określić zakres danych osobowych występujących w rejestrze wraz ze 

wskazaniem obiektów, których dotyczą”, 

• Pytanie 2: „Proszę określić rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na poszczególnych 

obiektach, dla których istnieją dane osobowe w rejestrze oraz wskazać sposób uregulowania 

tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)”. 

2. Sposób wprowadzania danych do rejestru – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 4 

(Obszar Danych), Punkt 4.6, treść pytania: „Proszę określić sposób wprowadzania poszczególnych 

obiektów do rejestru wraz ze szczegółowym opisem”. 

3. Korelacja zdarzeń – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 4 i 5 z Obszaru 4 (Obszar Danych), 

Punkt 4.4, treść pytań: 

• Pytanie 4: „Czy rejestracja przepływu danych umożliwia korelacje zdarzeń?” 

• Pytanie 5: „Czy korelacja zdarzeń (o ile zachodzi) jest realizowana w czasie rzeczywistym 

i umożliwia budowanie alertów na tej podstawie?”. 

4. Rejestracja przepływu danych w systemie obsługującym rejestr – analiza w oparciu o odpowiedzi na 

pytanie 1  z Obszaru 4 (Obszar Danych), Punkt 4.4, treść pytania: „Proszę określić, czy rejestrowane są 

operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych obiektów w rejestrze oraz wskazać zakres 

informacji rejestrowanych dla tych operacji”. 

5. Komunikacja z systemami referencyjnymi – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 z Obszaru 4 

(Obszar Danych), Punkt 4.5, treść pytania: „Proszę określić, z jakimi rejestrami referencyjnymi 

(systemami zewnętrznymi) komunikuje się dany rejestr”. 

6. Rejestry pokrewne  – analiza w oparciu o odpowiedzi na pytanie 1 i 2 z Obszaru 4 (Obszar Danych), 

Punkt 4.7, treść pytań: 

• Pytanie 1: „Proszę określić stopień unikalności danych rejestru dotyczących głównego 

przedmiotu rejestru (według najlepszej wiedzy na ten temat)”, 

• Pytanie 2: „Proszę wskazać części wspólne oraz różnice w zakresie danych przechowywanych 

przez omawiany rejestr oraz przez zidentyfikowane rejestry pokrewne”. 
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4.4.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze danych 

4.4.2.1 Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W zakresie obszaru danych, istotną kwestią jest określenie, czy poszczególne rejestry przetwarzają dane 

osobowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest 

osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na 

numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, 

fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych 

osobowych). Zgodnie z art. 6 ust. 3  ustawy o ochronie danych osobowych, informacji nie uważa się za 

umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. 

Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej 

osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie 

kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, danymi osobowymi nie będą więc pojedyncze informacje o dużym stopniu 

ogólności np. nazwa ulicy. Jednakże w chwili, gdy informacja ta zostanie zestawiona  z innymi dodatkowymi 

informacjami, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danej osoby, zostanie potraktowana jaka dana 

osobowa. Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej daną osobową jest natomiast numer PESEL, który 

zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) jest 11-cyfrowym, stałym symbolem numerycznym, jednoznacznie 

identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), 

kolejne cztery - liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej 

kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.  

Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji stanowiących dane osobowe. Dlatego też,  

każdorazowo przy rozstrzyganiu czy określona informacja (lub informacje) stanowi dane osobowe, konieczne 

jest dokonanie zindywidualizowanej oceny. Dokonanie niniejszej oceny musi uwzględniać konkretne 

okoliczności oraz rodzaj działań potrzebnych w danym przypadku do identyfikacji osoby.  

W analizowanej grupie 17 rejestrów, zdecydowana większość przetwarza dane osobowe. Są to rejestry 

gromadzące dane odnośnie świadczeniobiorców (ubezpieczeni, dawcy, etc.) oraz osób świadczących usługi 

(lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, itd.). Dane osobowe nie są przetwarzane wyłącznie w rejestrach 

gromadzących dane odnośnie produktów, klasyfikacji oraz osób prawnych (np. Ewidencja Medycznych 

Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych czy Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne). 

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez poszczególne rejestry przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 302: Zestawienie rejestrów względem przetwarzania danych osobowych w rejestrze 

Rejestr 
W rejestrze są 
przetwarzane 
dane osobowe 

W rejestrze nie 
są przetwarzane 
dane osobowe 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X   

Rejestr Farmaceutów X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych … 

X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych   X 

 

4.4.2.2 Sposób wprowadzania danych do rejestru 

Warto podkreślić, że w każdym z analizowanych rejestrów (z wyjątkiem Centralnego Rejestru Lekarzy, dla 

którego nie określono sposobu wprowadzania danych) dane wprowadzane są ręcznie. Jedynie w przypadku 

Centralnego Wykazu Ubezpieczonych wskazano, że dane są także wprowadzane automatycznie (przekazywanie 

danych o ubezpieczonych z rejestrów referencyjnych). Szczegółowe zestawienie odnośnie sposobu 

wprowadzania danych do rejestru przedstawia poniższa tabela. 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 380 / 540 

Tabela 303: Zestawienie rejestrów względem sposobu wprowadzania danych do rejestru 

Rejestr 
Sposób wprowadzania danych do rejestru 

Ręcznie Automatycznie Brak danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu 

X     

Centralny Rejestr Lekarzy     X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X     

Rejestr Farmaceutów X     

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X     

 

4.4.2.3 Korelacja zdarzeń 

Poprzez korelacje zdarzeń rozumie się powiązanie sekwencji zdarzeń związanych z dostępem do różnych grup 

danych wykonywanych przez jednego użytkownika w trakcie pojedynczej sesji, będących konsekwencją 

wywołania pojedynczej akcji na wybranym zbiorze danych. Przykład: jeżeli użytkownik dokonuje zmiany 

obiektu, w wyniku czego zmianie ulega inny obiekt, to taka operacja jest rejestrowana w systemie wraz 

z podaniem informacji o źródle tej zmiany (w stosunku do drugiego obiektu). 

Analiza informacji zebranych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia wskazuje, że w zdecydowanej 

większości rejestrów korelacje nie zachodzą. Korelacje zostały zidentyfikowane wyłącznie w odniesieniu do 

4 spośród 17 analizowanych rejestrów – szczegóły w poniższej tabeli: 
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Tabela 304: Zestawienie rejestrów względem istnienia korelacji zdarzeń 

Rejestr 
Korelacje zda-
rzeń zachodzą 

Korelacje zdarzeń 
nie zachodzą 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

  X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X 

Rejestr Farmaceutów   X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

  X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych   X 

 

4.4.2.4 Rejestracja przepływu danych w systemie obsługującym rejestr 

W zdecydowanej większości przypadków (spośród 17 rejestrów poddanych analizie) rejestrowane są operacje 

przepływu danych. Jedynie w przypadku dwóch rejestrów operacje przepływu danych nie są rejestrowane. 
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Tabela 305: Zestawienie rejestrów względem rejestracji operacji przepływu danych w systemie obsługującym 

rejestr 

Rejestr 

W rejestrze są 
rejestrowane 
operacje prze-
pływu danych 

W rejestrze nie 
są rejestrowane 
operacje prze-
pływu danych 

Brak 
danych 

Nie 
dotyczy 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X       

Centralny Rejestr Lekarzy  X       

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X       

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

    X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X       

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikro-
biologicznych 

  X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu       X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X     

Rejestr Farmaceutów X       

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM       X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X       

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resorto-
wej 

X       

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

X       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …       X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X       

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów 
Medycznych 

      X 

 

4.4.2.5 Komunikacja z systemami referencyjnymi 

W ramach analizowanej grupy 17 rejestrów medycznych, dla 6 określono, że komunikują się z systemami 

referencyjnymi. Z tych sześciu, jak wskazano powyżej (Tabela 303: Zestawienie rejestrów względem sposobu 

wprowadzania danych do rejestru), jedynie w przypadku Centralnego Wykazu Ubezpieczonych zachodzi 

automatyczne zasilanie danymi z rejestru referencyjnego.   
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Tabela 306: Zestawienie rejestrów względem komunikacji z systemami referencyjnymi celem wymiany 

danych 

Rejestr 

Komunikacja z 
systemami 

referencyjnymi 
zachodzi 

Komunikacja z 
systemami 

referencyjnymi 
nie zachodzi 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu 

  X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X     

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X   

Rejestr Farmaceutów   X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej     X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych     X 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, sześć rejestrów komunikuje się z systemami 

referencyjnymi. Gestorzy w ankietach wskazali następujące systemy: 

 

Tabela 307: Zestawienie rejestrów względem komunikacji z systemami referencyjnymi - dane szczegółowe 

Rejestr 
Sposób 

komunikacji 
Szczegóły komunikacji Dane wejściowe i wyjściowe 

Centralny Rejestr Lekarzy   

PESEL Offline 
Zaszyfrowane dane przekazane są do 
uprawnionego pracownika MSW w celu 
weryfikacji. 

Wejściowe: imię , nazwisko, nazwisko rodo-
we lub poprzednie, pesel, adres zameldowa-
nia, data i miejsce urodzenia. Wyjściowe: 
imię , nazwisko, nazwisko rodowe lub po-
przednie, pesel, adres zameldowania, data i 
miejsce urodzenia, data zgonu. 
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Rejestr 
Sposób 

komunikacji 
Szczegóły komunikacji Dane wejściowe i wyjściowe 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych  

PESEL Offline 

Weryfikacja danych osobowych obiektów 
rejestru pod kątem zgodności z danymi 
rejestru PESEL oraz uzyskania informacji o 
ewentualnym zgonie. 

Wejście: dane osobowe obiektów rejestru 
Wyjście: zweryfikowane dane osobowe 
obiektów rejestru 

TERYT Offline 
Pozyskiwanie bazy TERYT na potrzeby słow-
ników adresów 

Nie dotyczy 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

PESEL Brak Rejestr jest modułem PESEL  

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

PESEL Offline 
Instytucja odpowiedzialna za PESEL udo-
stępnia aplikację, w której można zweryfi-
kować dane osób (wyrywkowo). 

Jako kryterium - identyfikator lub inna dana 
umożliwiająca zidentyfikowanie osoby. 

ZUS Online 
Mechanizm zapytań i odpowiedzi na po-
trzeby pobierania danych o uprawnionych 
do świadczeń 

Gestor nie przekazał szczegółowych informa-
cji gdyż, nie miał pewności czy jest upraw-
niony przez ZUS do udostępnienia informacji 
o specyfikacji interfejsu. Zakres informacyjny 
danych przekazywanych przez ZUS jest okre-
ślony w rozporządzeniach.* 

KRUS Offline 
Przekazywanie danych o osobach upraw-
nionych, dane przekazywane w postaci 
elektronicznej 

Zakres informacyjny danych przekazywanych 
przez KRUS jest określony w rozporządze-
niach.* 

TERYT Offline 
Do CWU wprowadzane są dane z plików 
udostępnianych przez GUS. 

Dane zawarte w plikach udostępnianych 
przez GUS. 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  

TERYT Offline Import danych 
Adresy (nazwy ulic i miejscowości) są impor-
towane na podstawie wartości udostępnia-
nych przez TERYT. 

REGON Online Komunikacja za pomocą WebServices Nazwa podmiotu i REGON 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

CEIDG Offline Funkcjonalność w trakcie realizacji  

EudraGMP Offline 

Komunikacja w zakresie przekazywania 
danych dotyczących. zezwoleń na wytwa-
rzanie / import produktów leczniczych oraz 
certyfikatów GMP - funkcjonalność w trak-
cie realizacji 

 

TERYT Offline 
 Dane aktualizowane w odstępach czasu 
pobierane pliki XML 

  

*) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych 

dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z 

urlopu bezpłatnego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1446 z późn. zm.) 
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4.4.2.6 Rejestry pokrewne   

Określając stopień unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu rejestru, jedynie dla pięciu 

rejestrów wskazano, ze istnieją rejestry pokrewne: 

 

Tabela 308: Zestawienie rejestrów względem istnienia rejestrów pokrewnych 

Rejestr 
Istnieją rejestry 

pokrewne 
Nie istnieją rejestry 

pokrewne 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu 

  X 

Centralny Rejestr Lekarzy    X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

  X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X 

Rejestr Farmaceutów   X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

  X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych   X 

 

Poniżej przedstawiono, jakie informacje odnośnie rejestrów pokrewnych przedstawione przez Gestorów: 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych:  Rejestr Usługobiorców prowadzony przez CSIOZ, rejestry w ZUS 

i KRUS dotyczące ubezpieczonych (mniejszy zakres danych niż w CWU). CWU zawiera zestawienie 

informacji z różnych instytucji i jest niezbędny do bieżącej działalności statutowej NFZ, 

• Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych: Laboratoria 

Diagnostyczne mogą być elementem podmiotów podlegających rejestracji w RPWDL. RPWDL nie 

zawiera informacji dotyczących szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych, które z mocy 

ustawy o diagnostyce mogą prowadzić laboratoria. Laboratoria te podlegają obligatoryjnemu wpisowi 

do Ewidencji Laboratoriów Diagnostycznych, 

• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu: brak szczegółowych informacji, 
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• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Dane identyfikacyjne podmiotów leczniczych 

występują również częściowo w CEIDG, KRS, REGON, 

• Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …: Rejestrem pokrewnym dla rejestrów pomocniczych 

prowadzonych lokalnie jest Krajowy rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, 

punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i  zakładowych. 

Brak wiedzy Gestorów odnośnie istnienia innych pokrewnych rejestrów. 

4.4.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze danych 

4.4.3.1 Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze 

W grupie analizowanych 17 rejestrów przeważają rejestry przetwarzające dane osobowe – dane 

pacjentów/płatników/ dawców bądź osób świadczących usługi medyczne (lekarzy, farmaceutów, etc.). Jedynie 

dla 6 rejestrów zadeklarowano, że nie przetwarzają danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie, 

które z rejestrów przetwarzają dane osobowe, zawiera Tabela 302: Zestawienie rejestrów względem 

przetwarzania danych osobowych w rejestrze. 

Poniżej przedstawiono podsumowanie liczby rejestrów w podziale na przetwarzające i nieprzetwarzające 

danych osobowych: 

 

Tabela 309: Liczba rejestrów w podziale na przetwarzanie danych osobowych  

Przetwarzanie danych osobowych Liczba rejestrów 

W rejestrze są przetwarzane dane osobowe 11 

W rejestrze nie są przetwarzane dane osobowe 6 

 

Dane dotyczące udziału rejestrów przetwarzających dane osobowe przedstawiono także na poniższym 

wykresie: 
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Wykres 9: Udział procentowy rejestrów w podziale na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

4.4.3.2 Korelacja zdarzeń 

Korelacje zdarzeń występują wyłącznie w 4 spośród 17 rejestrów poddanych analizie. Szczegółowe informacje 

w zakresie korelacji danych, zawiera Tabela 304: Zestawienie rejestrów względem istnienia korelacji zdarzeń. 

 

Tabela 310: Liczba rejestrów w podziale na fakt istnienia/nie istnienia korelacji zdarzeń 

Istnienie korelacji zdarzeń Liczba rejestrów 

Korelacje zdarzeń zachodzą w rejestrze 4 

Korelacje zdarzeń nie zachodzą w rejestrze 13 

 

Dane dotyczące korelacji zdarzeń przedstawiono także na poniższym wykresie: 
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Wykres 10: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt istnienia/nie istnienia korelacji zdarzeń 

 

 

4.4.3.3 Rejestracja przepływu danych w systemie obsługującym rejestr 

W zdecydowanej większości rejestrów rejestrowane są operacje przepływu danych – jedynie w przypadku 

dwóch rejestrów Gestorzy wskazali, że operacje przepływu danych nie są rejestrowane a dla jednego nie 

uzyskano odpowiedzi w tym zakresie. Odpowiedź „Nie dotyczy” była udzielana w przypadku rejestrów 

prowadzonych w innej formie niż system (np. w postaci lokalnych plików). Szczegółowe informacje w zakresie 

korelacji danych, zawiera Tabela 305: Zestawienie rejestrów względem rejestracji operacji przepływu danych w 

systemie obsługującym rejestr. 

 

Tabela 311: Liczba rejestrów w podziale na fakt rejestrowania operacji przepływu danych 

Rejestrowanie operacji przepływu danych Liczba rejestrów 

W rejestrze są rejestrowane operacje przepływu danych 10 

W rejestrze nie są rejestrowane operacje przepływu danych 2 

Brak danych 1 

Nie dotyczy 4 

 

Dane dotyczące rejestrowania operacji przepływu danych przedstawiono także na poniższym wykresie: 
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Wykres 11: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt rejestrowania operacji przepływu danych 

 

 

4.4.3.4 Komunikacja z systemami referencyjnymi 

W ramach analizowanej grupy 17 rejestrów, jedynie 6 komunikuje się z systemami referencyjnymi. 

W przypadku pozostałych określono, że komunikacja z systemami referencyjnymi nie zachodzi (9) lub nie 

podano informacji (2). Szczegółowe informacje odnośnie komunikacji poszczególnych rejestrów z systemami 

referencyjnymi przedstawia Tabela 306: Zestawienie rejestrów względem komunikacji z systemami 

referencyjnymi celem wymiany danych. Dane odnośnie liczby rejestrów komunikujących się bądź nie 

z systemami referencyjnymi podsumowano w poniższej tabeli: 

 

Tabela 312: Liczba rejestrów w podziale na komunikację z systemami referencyjnymi 

Komunikacja z systemami referencyjnymi Liczba rejestrów 

Komunikacja z systemami referencyjnymi zachodzi 6 

Komunikacja z systemami referencyjnymi nie zachodzi 9 

Brak danych 2 

 

Dane dotyczące liczby rejestrów komunikujących się bądź nie z systemami referencyjnymi podsumowano także 

w formie wykresu: 
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Wykres 12: Wykres ukazujący udział procentowy rejestrów w podziale na komunikację z systemami 

referencyjnymi 

 

 

Wśród systemów referencyjnych, z którymi komunikuje się określona powyżej grupa 6 rejestrów (patrz: Tabela 

307: Zestawienie rejestrów względem komunikacji z systemami referencyjnymi - dane szczegółowe), najczęściej 

występuje wymiana danych z PESEL i TERYT (po 3 rejestry komunikują się z tymi systemami). Dla dwóch 

rejestrów wskazano, że komunikują się z ePUAP, podczas gdy komunikacja z pozostałymi systemami 

referencyjnymi wskazanymi w poniższej tabeli została wskazana każdorazowo przez pojedyncze rejestry. Suma 

w kolumnie 2 jest większa od sześciu, ponieważ poszczególne rejestry komunikują się z więcej niż jednym 

systemem referencyjnym. 

 

Tabela 313: Liczba rejestrów w podziale na systemy referencyjne, z którymi następuje komunikacja 

System referencyjny, z którym komunikują się rejestry Liczba rejestrów 

Wymiana danych z CEIDG 1 

Wymiana danych z ePUAP 2 

Wymiana danych z EudraGMP* 1 

Wymiana danych z EudraVigilance 1 

Wymiana danych z KRUS 1 

Wymiana danych z PESEL 3 

Wymiana danych z REGON 1 

Wymiana danych z TERYT 3 

Wymiana danych z ZUS 1 

*) współpraca z systemem jest przygotowywana 

 

Dane dotyczące liczby rejestrów medycznych komunikujących się z poszczególnymi systemami referencyjnymi 

podsumowano także na poniższym wykresie: 
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Wykres 13: Liczba rejestrów w podziale na systemy referencyjne, z którymi następuje komunikacja 

 

 

4.4.3.5 Rejestry pokrewne   

Jedynie pięć spośród analizowanych 17 rejestrów medycznych posiada rejestry pokrewne - dane dotyczące 

głównego przedmiotu rejestru występują także w innych rejestrach. W zależności od przedmiotu, dane te 

znajdują się w systemach referencyjnych (ZUS, KRUS, CEIDG, REGON) bądź innych rejestrach medycznych 

(RPWDL). Szczegółowe informacje w zakresie rejestrów pokrewnych dla poszczególnych rejestrów medycznych 

przedstawia Tabela 308: Zestawienie rejestrów względem istnienia rejestrów pokrewnych. 

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych odnośnie faktu istnienia rejestrów pokrewnych: 

   

Tabela 314: Liczba oraz udział procentowy rejestrów w podziale na fakt istnienia/nie istnienia rejestrów 

pokrewnych 

Istnienie rejestrów pokrewnych Liczba rejestrów 

Istnieją rejestry pokrewne 5 

Nie istnieją rejestry pokrewne 12 

 

Informacje, ile z analizowanych rejestrów medycznych posiada rejestry pokrewne podsumowuje także poniższy 

wykres. 
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Wykres 14: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt istnienia/nie istnienia rejestrów pokrewnych 

 

 

4.4.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze danych 

Większość rejestrów przetwarza dane osobowe i należy to uwzględnić przy tworzeniu rozwiązań integrujących 

rejestry.  

Wyniki ankiety pokazują, że systemy informatyczne wspierające rejestry nie spełniają oczekiwań Gestorów 

w zakresie komunikacji z systemami referencyjnymi. Oczekiwane jest znaczne rozszerzenie zakresu integracji 

w tym obszarze. 

W określonych przypadkach rekomendowane jest zintegrowanie rejestrów pokrewnych w celu uspójnienia 

i wzbogacenia przetwarzanych danych. Zagadnienie to jest przedmiotem rozdziału 5.  

Ze względu na fakt, że dane do większości rejestrów wprowadzane są ręcznie, w przypadku rejestrów 

komplementarnych warto rozważyć wdrożenie mechanizmów umożliwiających wymianę i synchronizację 

współdzielonych informacji pomiędzy rejestrami w celu zachowania spójności. 
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4.5 OBSZAR PRAWNY 

Obowiązujący krajowy porządek prawny wprowadza definicje rejestru publicznego oraz rejestru medycznego. 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. 

2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) w art. 3 pkt 5) definiuje  rejestr publiczny jako rejestr, ewidencję, wykaz, listę, 

spis albo inną formę ewidencji, służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na 

podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Poza definicją znajdą się więc wszystkie rejestry prowadzone 

przez podmioty niepubliczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

określa m.in. minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

a także nakłada na podmiot publiczny obowiązki związane z prowadzeniem rejestru publicznego takie jak: 

spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy 

użyciu systemów teleinformatycznych, prowadzenie rejestru publicznego zgodnie z minimalnymi wymaganiami 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej a także umożliwienie dostarczania 

informacji do rejestru publicznego oraz udostępnianie informacji z rejestru publicznego drogą elektroniczną, 

w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych.  Szczegółowe wymagania 

dotyczące rejestrów publicznych zawarte zostały w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzględniające 

konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 

elektronicznej z podmiotami publicznymi reguluje 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). Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania 

danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 nr 205 poz. 1692 z późn. zm.). 

W ramach rejestrów publicznych funkcjonują rejestry ochrony zdrowia, z których część nosi miano rejestrów 

medycznych. Zgodnie z art. 2 pkt 12) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. 2011 r. nr 113, poz. 657 z późn. zm.) rejestr medyczny to tworzony zgodnie z prawem rejestr, 

ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych lub jednostkowych danych 

medycznych. Warto zauważyć, iż nie każdy rejestr medyczny jest rejestrem publicznym.   

Zgodnie z art. 8 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, podmioty prowadzące rejestr medyczny 

i wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

tj. następujące podmioty:  

• organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki 

organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organów,  

• jednostki budżetowe i samorządów zakładów budżetowych, 

• fundusze celowe, 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

• Narodowy Fundusz Zdrowia,  
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• państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

realizacji zadań publicznych, 

• podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli 

w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów 

niebędących organami administracji rządowej, 

używają do realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru medycznego systemów teleinformatycznych 

spełniających minimalne wymagania określone w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

Do rejestrów medycznych i systemów teleinformatycznych używanych do prowadzenia rejestrów medycznych 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 16 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne i przepisy wydane na ich podstawie oraz przepisy wydane na podstawie art. 18 

tej ustawy. 

Podmioty prowadzące rejestry medyczne są obowiązane między innymi by: 

• prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych;  

• prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej;  

• umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie in-formacji z tego rejestru 

drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; 

• zapewnić podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, 

realizującemu 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. 

Innym aktami prawnymi, które mają wpływ na funkcjonowanie rejestrów medycznych są również:  

• kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - ustala m.in. zasady 

postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie żądania wniesionego drogą elektroniczną, 

ustala warunki doręczania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy też 

precyzuje wymagania dotyczące składania podań w formie dokumentu elektronicznego; 

• ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) - 

określa m.in. warunki stosowania podpisu elektronicznego oraz skutki prawne jego stosowania; 

• ustawa z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011 r. Nr 123, 

poz. 698) -  definiuje materiały archiwalne i określa sposób postępowania z nimi; 

• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 

z późn. zm.) - definiuje informację publiczną i określa zasady jej udostępniania; 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.) - określa wymogi w zakresie zabezpieczenia, przetwarzania danych osobowych. 

Na uwagę zasługują również bazy danych prowadzone w systemach teleinformatycznych ale również jako 

prostsze rozwiązania, osadzone np. w formularzach Excel,  nie mające statusu rejestru publicznego aczkolwiek 

będące źródłem informacji dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

Niewątpliwie wprowadzenie definicji rejestru medycznego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia 

miało m.in. na celu uporządkowanie rejestrów medycznych. Jednakże poprzez wprowadzenie definicji o dużym 
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poziomie ogólności, obejmującej swym zakresem szereg zbiorów może powodować wątpliwości co do tego, 

który zbiór informacji posiada a który zbiór nie posiada statusu rejestru medycznego. Niewątpliwie rejestrem 

medycznym będą rejestry wymienione wprost w przedmiotowej ustawie a także rejestry tworzone na 

podstawie art. 19 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.  Trudności niejednokrotnie pojawiają się 

wtedy, gdy dany Gestor twierdzi, że zbiór, który tworzy i prowadzi nie nosi cech rejestru (zarówno publicznego, 

jak i medycznego) a jest jedynie np. bazą danych w systemie teleinformatycznym (czyli z jednej strony jest to 

uporządkowany zbiór danych medycznych ale w ocenie Gestora, zbiór ten nie nosi znamion rejestru 

medycznego). Innym problemem jest sytuacja, w której ustawodawca nakłada na dany podmiot obowiązek 

wydawania decyzji dotyczących szeroko rozumianych danych medycznych, ale nie precyzuje, że powinny one 

być archiwizowane w uporządkowany sposób – lista, ewidencja, spis, uporządkowany zbiór. W takiej sytuacji 

Gestorzy uważają, że nie prowadzą rejestru medycznego. Kolejnym problemem bywa sytuacja, w której Gestor 

jest zobowiązany do przyjmowania pewnych zgłoszeń i niejednokrotnie prowadzenia spraw z tych związanych– 

np. zgłoszenia incydentów medycznych – lecz znów ustawodawca nie nakłada wprost obowiązku prowadzenia 

listy takich zgłoszeń. W takich przypadkach Gestorzy również podtrzymują, że nie prowadzą rejestrów 

medycznych. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż o ile dany zbiór nie zostanie umocowany poprzez wyraźne 

określenie w akcie prawnym, iż  posiada rangę rejestru medycznego, zawsze może pojawić się spór 

interpretacyjny, czy dana lista, ewidencja, baza jest przedmiotowym rejestrem.  

Reasumując, jak wskazano powyżej definicja rejestru medycznego jest bardzo szeroka i odnosi się do 

wszystkich zbiorów mających umocowanie prawne i powiązanych z danymi medycznymi.  

Niniejszy raport dotyczy medycznych rejestrów podmiotowych. Zgodnie z definicją przyjętą w Projekcie P2
4
 

rejestry podmiotowe, to rejestry, które obejmują podmioty prowadzące określoną działalność związaną 

z ochroną zdrowia, podmioty uczestniczące w ochronie zdrowia (np. przynależące do określonej grupy 

zawodowej zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej), a także wybrane zdarzenia związane z ochroną zdrowia. 

W dalszej części rozdziału dokonano porównania 17 podmiotowych rejestrów medycznych (wskazanych 

w SOPZ), dla których został przeprowadzony wywiad z Gestorem. Do porównania wykorzystano wyniki 

z przeprowadzonych ankiet. 

4.5.1. Cechy porównywane w ramach obszaru prawnego 

W obszarze Procesów rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Podstawa prawna funkcjonowania rejestru – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 

w Obszarze 5 (Obszar Prawny), punkt 5.1, treść pytania: „Proszę określić podstawę prawną 

funkcjonowania rejestru”. 

2. Uwierzytelnianie użytkowników – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 5 (Obszar 

Prawny), punkt 5.2, treść pytania: „Czy stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) 

korzystających z rejestru?”. 

3. Pozyskiwanie danych do rejestru – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 5 

(Obszar Prawny), punkt 5.3, treść pytania: „Proszę określić, w jaki sposób odbywa się pozyskiwanie 

danych dot. głównego przedmiotu rejestru do rejestru oraz podstawę prawną, która to umożliwia.”. 

                                                                 
4
 http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/en/aktualnosci 
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4. Dokumentacja dot. systemu rejestru – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 5 

(Obszar Prawny), punkt 5.4, treść pytania: „Czy Gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji 

związanej z  uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej do systemów elektronicznych)”, 

a także na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 5 (Obszar Prawny), punkt 5.5, treść pytania: 

„Czy rejestr posiada dokumentację techniczną typu instrukcja dla administratora systemu 

informatycznego obsługującego rejestr (instrukcje instalacji, konfiguracji systemu, itp.)?” oraz na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 3 w Obszarze 5 (Obszar Prawny), punkt 5.5, treść pytania: „Czy 

rejestr posiada dokumentację użytkową?”. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 4 i 5 

w Obszarze 5 (Obszar Prawny), punkt 5.4, treść pytania: 

• Pytanie 2: „Czy osoby fizyczne, których dane przetwarzane są w rejestrze, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych?” 

• Pytanie 4: „Czy rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych?” 

• Pytanie 5: „Czy dokumentacja wymagana ochroną danych osobowych jest kompletna (jeśli 

istnieje)?” 

oraz na podstawie odpowiedzi w pytaniu 2 w Obszarze 5 (Obszar Prawny), punkt 5.2, treść pytania: 

„Czy osoby fizyczne, których dane przetwarzane są w rejestrze, wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych?” 

4.5.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze prawnym 

Porównaniu horyzontalnemu poddano dane uzyskane na podstawie informacji udzielonych przez Gestorów. 

4.5.2.1 Podstawa prawna funkcjonowania rejestru  

W poniższej tabeli przedstawiono rejestry posiadające umocowanie w polskim prawodawstwie a także 

wskazano jeden rejestr, który nie posiada umocowania prawnego. Wszystkie rejestry posiadają umocowanie 

ustawowe. 

 

Tabela 315: Zestawienie rejestrów względem podstawy prawnej funkcjonowania rejestru  

Rejestr 

Podstawa prawna funkcjonowania 
rejestru 

Obowiązujące 
prawo polskie 

Brak podstawy 
prawnej 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   
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Rejestr 

Podstawa prawna funkcjonowania 
rejestru 

Obowiązujące 
prawo polskie 

Brak podstawy 
prawnej 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X   

Rejestr Farmaceutów X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych … 

X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X   

 

4.5.2.2 Uwierzytelnianie użytkowników rejestru 

Uwierzytelnienie służy do potwierdzenia tożsamości nadawcy lub odbiorcy informacji. Jak wskazuje się 

w piśmiennictwie systemy informatyczne powinny gwarantować m.in. poufność danych (danie nie mogą zostać 

ujawnione niepowołanym osobom czy systemom) oraz być oparte na zasadzie zgody zapewniając uzyskiwane, 

zapisywanie i śledzenie świadomej zgody pacjenta na dostęp do jego danych medycznych (A. Czerw, Systemy 

informacji w ochronie zdrowia w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia – aspekty praktyczne. „Hygeia Public Health” 2011, nr 46(4), s. 494). 

 

Tabela 316: Zestawienie rejestrów względem możliwości uwierzytelniania użytkowników rejestru  

Rejestr 
Uwierzytelnianie użytkowników rejestru 

Stosuje się Nie stosuje się 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu 

  X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X   

Rejestr Farmaceutów X   
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Rejestr 
Uwierzytelnianie użytkowników rejestru 

Stosuje się Nie stosuje się 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X   

 

W poniższej tabeli umieszczono podział rejestrów w podziale na cztery metody uwierzytelnienia a także 

wskazano rejestry, w których uwierzytelniania nie stosuje się. Najbardziej powszechną metodą uwierzytelniania 

wśród niniejszych rejestrów jest uwierzytelnianie w postaci logowania za pomocą loginu i hasła. Dwa wskazane 

poniżej rejestry tj. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz  Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej dopuszczają więcej niż jedną metodę uwierzytelniania, co zostało 

odzwierciedlone w poniższej tabeli. 

Gestorzy niektórych rejestrów wskazali, że dostęp do rejestru możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się do 

komputera, w którym znajduje się (jest przechowywany) rejestr, co zostało odzwierciedlone w pozycji tabeli: 

„Nie dotyczy”. 

 

Tabela 317: Podział rejestrów ze względu na używane metody uwierzytelnienia do systemu obsługującego 

rejestr 

Rejestr 

Metoda uwierzytelniania użytkowników w systemie obsługują-
cym rejestr 

Logowanie 
za pomocą 

loginu i 
hasła 

Logowanie 
za pomocą 
certyfikatu 

Użycie 
profilu 

zaufanego 
ePUAP 

Połączenie 
VPN z serwe-
rem bazoda-

nowym 

Nie 
dotyczy 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

        X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X     X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X         

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

X         

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X         

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycz-
nych i Mikrobiologicznych 

X         
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Rejestr 

Metoda uwierzytelniania użytkowników w systemie obsługują-
cym rejestr 

Logowanie 
za pomocą 

loginu i 
hasła 

Logowanie 
za pomocą 
certyfikatu 

Użycie 
profilu 

zaufanego 
ePUAP 

Połączenie 
VPN z serwe-
rem bazoda-

nowym 

Nie 
dotyczy 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu         X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X         

Rejestr Farmaceutów X         

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM         X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczni-
czą 

X X X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

X         

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej 

X         

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających ze-
zwolenie na wytwarzanie/import produktów leczni-
czych … 

X         

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …         X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farma-
ceutycznej 

X X X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych 

        X 

 

W poniższej tabeli umieszczono podział rejestrów ze względu na fakt, czy osoby, których dane są przetwarzane 

w rejestrze  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Tabela 318: Podział rejestrów ze względu na fakt wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Rejestr 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażana zgoda 
na przetwarza-

nie danych 
osobowych 

Nie jest wyrażana 
zgoda na prze-

twarzanie danych 
osobowych 

Nie 
dotyczy 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X    

Centralny Rejestr Lekarzy  X  

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X    

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

 X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych  X   
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Rejestr 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażana zgoda 
na przetwarza-

nie danych 
osobowych 

Nie jest wyrażana 
zgoda na prze-

twarzanie danych 
osobowych 

Nie 
dotyczy 

Brak 
danych 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikro-
biologicznych 

  X  

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu    X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X    

Rejestr Farmaceutów  X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X  

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X  

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X  

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resorto-
wej 

  X  

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

 X    

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …    X  

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów 
Medycznych 

   X  

 

4.5.2.3 Pozyskiwanie danych do rejestru  

W poniższej tabeli przedstawiono sposób zasilenia rejestrów dzieląc drogę pierwotną pozyskiwania danych na 

szczebel centralny i szczebel lokalny. Jedynie Centralny Wykaz Ubezpieczonych pozyskuje dane w odmienny 

sposób tj. rejestry są zasilane przez takie podmioty jak: ZUS, KRUS czy MSW (szczegóły w ankiecie). 

 

Tabela 319: Zestawienie rejestrów względem sposobu pozyskiwania danych do rejestru 

Rejestr 

Pozyskiwanie danych do rejestru 

Drogą pierwotną 
Inną 

drogą Na szczeblu 
centralnym 

Na szczeblu 
lokalnym 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

X     

Centralny Rejestr Lekarzy    X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych     X 
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Rejestr 

Pozyskiwanie danych do rejestru 

Drogą pierwotną 
Inną 

drogą Na szczeblu 
centralnym 

Na szczeblu 
lokalnym 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X     

Rejestr Farmaceutów   X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X     

 

4.5.2.4 Dokumentacja dot. systemu rejestru  

W poniższej tabeli przedstawiono stan dokumentacji rejestrów. Większość z rejestrów posiada dokumentację 

użytkową czyli dokumentację będącą instrukcją obsługi, która wyjaśnia w jaki sposób można posługiwać się 

rejestrem. Trzy z poniżej wskazanych rejestrów tj. Centralny Wykaz Ubezpieczonych, Rejestr Produktów 

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rejestr 

Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych/Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 

wytwarzanie/import produktów leczniczych wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

posiadają komplet dokumentacji tj.  dokumentację wdrożeniową, techniczną i użytkową. 
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Tabela 320: Zestawienie rejestrów względem stanu posiadania przez Gestorów dokumentacji do systemu rejestru  

Rejestr 

Posiadana przez Gestorów dokumentacja dotycząca systemu rejestru 

Dokumentacja 
wdrożeniowa 

Dokumentacja 
techniczna 

Dokumentacja 
użytkowa 

Gestor nie posiada 
dokumentacji 

Brak 
danych 

Nie 
dotyczy 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu 

          X 

Centralny Rejestr Lekarzy      X       

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X X       

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich     X       

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X X X       

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych       X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu           X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych       X     

Rejestr Farmaceutów     X       

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM           X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą     X       

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej X X X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej         X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów 
leczniczych … 

X X X       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …           X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej         X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych           X 
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4.5.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze prawnym 

Porównaniu krzyżowemu poddano dane uzyskane na podstawie informacji udzielonych przez Gestorów. 

4.5.3.1 Podstawa prawna funkcjonowania rejestru 

Tylko jeden z rejestrów nie posiada umocowania prawnego, pozostałe jak wskazano powyżej posiadają 

umocowanie ustawowe. W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczną liczbę rejestrów posiadających 

umocowanie prawne. 

 

Tabela 321: Liczba rejestrów w podziale na podstawę prawną funkcjonowania rejestru  

Podstawa prawna funkcjonowania rejestru Liczba rejestrów 

Obowiązujące prawo polskie 16 

Obowiązujące prawo europejskie 0 

Podstawa prawna w trakcie powstawania 0 

Brak podstawy prawnej 1 

 

Liczebność rejestrów posiadających podstawę prawną do działania i jeden rejestr nie posiadający podstawy 

prawnej umieszczono również na poniższym wykresie. 

 

Wykres 15: Udział procentowy rejestrów w podziale na podstawę prawną funkcjonowania rejestru 

 

 

4.5.3.2 Uwierzytelnianie użytkowników 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczną liczbę rejestrów, które stosują uwierzytelnianie. Tylko jeden 

z rejestrów nie stosuje żadnej z metod uwierzytelniania. 
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Tabela 322: Liczba rejestrów względem możliwości uwierzytelniania użytkowników rejestru 

Czy zastosowano uwierzytelnianie użytkowników? Liczba rejestrów 

Zastosowano uwierzytelnianie użytkowników 16 

Nie zastosowano uwierzytelniania użytkowników 1 

 

Sumaryczną liczbę rejestrów, które stosują uwierzytelnianie przedstawiono również na poniższym wykresie. 

 

Wykres 16: Udział procentowy rejestrów w podziale wg. zagadnienia uwierzytelniania użytkowników 

 

 

4.5.3.3 Metody uwierzytelniania użytkowników 

Większość poddanych porównaniu rejestrów (12 z 17 rejestrów) posiada metodę uwierzytelniania  

użytkowników za pomocą loginu i hasła a tylko pojedyncze z nich posiadają inne metody uwierzytelniania 

(niektóre z rejestrów, jak wskazano w porównaniu horyzontalnym, posiadają więcej niż jedną metodę 

uwierzytelniania użytkowników). 

 

Tabela 323: Liczba rejestrów w podziale na stosowane metody uwierzytelniania użytkowników do  

Metoda uwierzytelniania użytkowników 
Liczba rejestrów (systemów) stosujących daną 

metodę uwierzytelniania 

Logowanie za pomocą loginu i hasła 12 

Logowanie za pomocą certyfikatu 2 

Użycie profilu zaufanego ePUAP 2 

Połączenie VPN z serwerem bazodanowym 1 

Nie dotyczy 5 
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Na poniższym wykresie zobrazowano liczbę rejestrów w podziale na stosowane metody uwierzytelniania. 

 

Wykres 17: Liczba rejestrów w podziale na stosowane metody uwierzytelniania użytkowników systemu 

obsługującego rejestr 

 

 

4.5.3.4 Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze  

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę rejestrów oraz udział procentowy rejestrów, w których przetwarzane 

są dane osobowe w podziale na fakt wyrażenia zgody. 

 

Tabela 324: Liczba rejestrów, w których przetwarzane są dane osobowe w podziale na fakt wyrażania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych 

Czy wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych Liczba rejestrów 

Wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych 5 

Nie jest wyrażana zgoda na przetwarzanie danych osobowych 4 

Brak danych 1 

 

Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub też informacja, że brak jest odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych został odzwierciedlony na poniższych wykresach. 
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Wykres 18: Udział procentowy rejestrów, w których przetwarzane są dane osobowe w podziale na fakt 

wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

4.5.3.5 Sposób pozyskiwania danych 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczną liczbę rejestrów w podziale na sposób pozyskiwania danych 

(szczebel lokalny i szczebel centralny). Jeden z rejestrów pozyskuje dane inną drogą (szczegóły w porównaniu 

horyzontalnym i ankiecie). Przedstawiono również odpowiednio udział procentowy. 

 

Tabela 325: Liczba rejestrów, które pozyskują dane drogą pierwotną w podziale na szczebel centralny i 

lokalny 

Sposób pozyskiwania danych do rejestru – droga pierwotna Liczba rejestrów 

Szczebel centralny 10 

Szczebel lokalny 6 

Inna droga 1 

 

Sumaryczną liczbę rejestrów w podziale na sposób pozyskiwania danych (szczebel lokalny i szczebel centralny) 

przedstawiono także na poniższym wykresie. 
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Wykres 19: Udział procentowy rejestrów w podziale wg. sposobu pozyskiwania danych 

 

 

4.5.3.6 Dokumentacja rejestru 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne podsumowanie rejestrów, które posiadają określone typy 

dokumentacji. Przedstawiono również odpowiedni udział procentowy. 

 

Tabela 326: Liczba rejestrów posiadających określone rodzaje dokumentacji 

Dokumentacja rejestru Liczba rejestrów 

Komplet dokumentacji: wdrożeniowa, techniczna i użytkowa 3 

Tylko dokumentacja techniczna i użytkowa 1 

Dokumentacja użytkowa 4 

Gestor nie posiada dokumentacji wdrożeniowej, technicznej i użytkowej 2 

Brak danych 2 

Nie dotyczy 5 

 

Sumaryczne podsumowanie rejestrów, które posiadają określone typy dokumentacji przedstawiono również na 

poniższym wykresie. 
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Wykres 20: Udział procentowy rejestrów w podziale wg. posiadania określonych rodzajów dokumentacji 

 

 

 

4.5.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze prawnym 

Większość z badanych rejestrów (aż 16 z 17) posiada ustawowe umocowanie prawne do funkcjonowania. 
W przypadku Rejestru Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej, z uwagi na fakt, iż Zamawiający 
wskazał dwóch Gestorów danego rejestru, w trakcie prowadzonych wywiadów uzyskano dwa odrębne 
stanowiska: jeden Gestor stwierdził, że podstawa prawna istnieje, drugi natomiast, że podstawa prawna nie 
istnienie, a istnieje jedynie akt regulujący sposób prowadzenia Rejestru (szczegóły w ankietach). Sytuacja 
niniejsza potwierdza wniosek zawarty we wstępie niniejszego rozdziału, iż o ile dany zbiór nie zostanie 
umocowany poprzez wyraźne określenie w akcie prawnym, iż  posiada rangę rejestru medycznego, zawsze 
może pojawić się spór interpretacyjny, czy dana lista, ewidencja, baza jest przedmiotowym rejestrem. 
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4.6 OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA 

4.6.1. Cechy porównywane w ramach obszaru bezpieczeństwa 

W obszarze Bezpieczeństwa rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Polityka Bezpieczeństwa – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 6 (Obszar 

Bezpieczeństwa), punkt 6.3, treść pytania: „Czy rejestr (podmiot prowadzący rejestr) posiada Politykę 

Bezpieczeństwa?” 

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 2 

w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść pytania: „Czy został opracowany 

i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność 

i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność, 

niezaprzeczalność i niezawodność?” 

3. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rejestrze – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 

1 w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść pytania: „Czy rejestr daje możliwość łatwego 

wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze?” 

4. Zapewnienie mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień użytkowników systemu – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 9 w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść pytania: 

„Czy są zapewnione mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany  zadań 

użytkowników systemu?” 

5. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych – analiza 

na podstawie odpowiedzi w pytaniu 17 w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść 

pytania: „Czy zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, 

polegający w szczególności na wymienionych poniżej elementach?” 

6. Mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem do systemu obsługującego rejestr – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.2, treść pytania: 

„Proszę wskazać wszystkie mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem, które wykorzystywane są 

w systemie obsługującym rejestr oraz dostarczyć informacji o szczegółach tych mechanizmów” 

7. Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 7 w Obszarze 6 (Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść pytania: 

„Czy dla rejestru przeprowadza się okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji oraz  podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników 

przeprowadzonej analizy?” 

8. Rozliczalność operacji wymiany danych – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 20 w Obszarze 6 

(Obszar Bezpieczeństwa), punkt 6.1, treść pytania: „Czy prowadzący rejestr publiczny (tj. udostępniony 

publicznie w Internecie), udostępniając informacje z tego rejestru zapewnił rozliczalność takiej 

operacji?” 
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4.6.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze bezpieczeństwa 

4.6.2.1 Polityka Bezpieczeństwa  

W analizowanej grupie 17 rejestrów dla zdecydowanej większości wskazano że rejestr (podmiot prowadzący  

rejestr) posiada Politykę Bezpieczeństwa.  

 

Tabela 327: Zestawienie rejestrów względem faktu posiadania Polityki Bezpieczeństwa przez Gestora 

rejestru 

Rejestr 

Posiadanie Polityki Bezpieczeń-
stwa przez Gestora rejestru 

Posiada Nie posiada 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu 

X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X 

Rejestr Farmaceutów   X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych … 

X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X   

 

4.6.2.2 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

Podobnie, tylko cztery rejestry nie posiadają Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – grupa ta nie 

jest jednak tożsama z grupą rejestrów dla których Gestor nie posiada Polityki Bezpieczeństwa. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 411 / 540 

Tabela 328: Zestawienie rejestrów względem posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

Rejestr 
Posiadanie SZBI przez Gestora rejestru 

Posiada Nie posiada Brak danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

    X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X     

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X     

Rejestr Farmaceutów X     

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych ... 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X     

 

4.6.2.3 Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rejestrze  

Jedynie dwa spośród analizowanej grupy 17 rejestrów nie dają możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. W pozostałych 15 przypadkach taka możliwość istnienie. 
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Tabela 329: Zestawienie rejestrów względem możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze 

Rejestr 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rejestrze 

Rejestr daje możliwość 
łatwego wskazania oso-
by/podmiotu odpowie-
dzialnego za dane prze-

twarzane w rejestrze 

Rejestr nie daje możliwości 
łatwego wskazania oso-
by/podmiotu odpowie-

dzialnego za dane przetwa-
rzane w rejestrze 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Pro-
duktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikro-
biologicznych 

X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X   

Rejestr Farmaceutów X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resorto-
wej 

X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów 
Medycznych 

X   

 

4.6.2.4 Zapewnienie mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień użytkowników systemu 

Dla żadnego z analizowanych rejestrów nie wskazano, że nie są w nim zapewnione mechanizmy bezzwłocznej 

zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników systemu. Wystąpiły natomiast odpowiedzi nie 

dotyczy – w przypadku rejestrów prowadzonych w innej formie niż system (np. w postaci lokalnych plików). 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 413 / 540 

Tabela 330: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień 

użytkowników systemu 

Rejestr 

Mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w 
przypadku zmiany zadań użytkowników systemu 

Są zapewnione Nie są zapewnione Nie dotyczy 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

    X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X     

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Na-
rządów ze Zwłok Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobio-
logicznych 

X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu     X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X     

Rejestr Farmaceutów X     

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM     X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej 

X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …     X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Me-
dycznych 

    X 

 

4.6.2.5 Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych 

Podobnie, dla żadnego z analizowanych rejestrów nie wskazano, że nie zapewnia on odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa. 
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Tabela 331: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w 

systemach teleinformatycznych 

Rejestr 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w 
systemie 

Zapewniono bez-
pieczeństwo przy-
najmniej na mini-
malnym poziomie 

Nie zapewniono 
odpowiedniego 
poziomu bezpie-

czeństwa 

Nie 
dotyczy 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

    X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X       

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X       

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek 
i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

      X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X       

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych 

X       

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu     X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X       

Rejestr Farmaceutów X       

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM     X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X       

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resor-
towej 

X       

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie 
na wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

X       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …     X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej       X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów 
Medycznych 

    X   

 

4.6.2.6 Mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem do systemu obsługującego rejestr 

Dla zdecydowanej większości spośród 17 analizowanych rejestrów medycznych zapewniono mechanizmy 

kontroli i zarządzania dostępem do systemu obsługującego rejestr. W przypadku kilku rejestrów wybrano 

odpowiedzi „nie dotyczy” bądź nie udzielono odpowiedzi, jednak nie wskazano żadnego rejestru dla którego 

nie byłyby zapewnione mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem. 
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Tabela 332: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem do 

systemu obsługującego rejestr 

Rejestr 

Zapewnienie mechanizmów kontroli i zarządza-
nia dostępem do systemu obsługującego rejestr 

Zapewniono  
Nie zapew-

niono 
Nie 

dotyczy 
Brak 

danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

    X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X       

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X       

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów 
ze Zwłok Ludzkich 

X       

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X       

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiolo-
gicznych 

X       

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu     X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X       

Rejestr Farmaceutów X       

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM     X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X       

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X       

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X       

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwa-
rzanie/import produktów leczniczych … 

X       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …     X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej       X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych     X   

 

W kolejnym zestawieniu uszczegółowiono informacje odnośnie rejestrów zapewniających mechanizmy kontroli 

i zarządzania dostępem – wskazując, które z poniższych mechanizmów: 

• mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów, 

• identyfikacja w ramach uwierzytelnienia, 

• zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera, 

• przesył haseł w postaci zabezpieczonej, 

• mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach, 

• rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora, 

• możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup, 

• mechanizmy kryptograficzne, 
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• zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami 

aplikacyjnymi, 

• usługi kryptografii niesymetrycznej, 

• podpisy cyfrowe dokumentów. 

są stosowane w poszczególnych rejestrach. W zestawieniu nie ujęto rejestrów dla których w powyższej tabeli 

zaznaczone zostały odpowiedzi w kolumnach :”nie dotyczy” lub „brak danych”. 
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Tabela 333: Zestawienie rejestrów względem zastosowanych mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem w systemie obsługującym rejestr 
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Centralny Rejestr Lekarzy  X X X X X X X X   X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X X X X X X X   X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów 
ze Zwłok Ludzkich 

  X   X       X       

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X X X X   X X   X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicz-
nych 

X X                   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X X                   

Rejestr Farmaceutów X  X   X        X         

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X X X X X X X X   X X 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X X X X X X X         

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej X X X   X X X         

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwa-
rzanie/import produktów leczniczych … 

X X X X   X X         
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4.6.2.7 Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji 

W analizowanej grupie wyróżniono tylko 8 rejestrów, w których analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji jest powadzona – poprzez kontrole 

okresowe bądź o charakterze innym niż okresowy: 

 

Tabela 334: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji 

Rejestr 

Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji 

Okresowe kontrole 
Kontrole o charakterze 

innym niż okresowy 
Nie zapewniono 

kontroli 
Brak da-

nych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

X       

Centralny Rejestr Lekarzy      X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych     X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich       X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych     X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu       X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych    X   

Rejestr Farmaceutów X       

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne   X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą     X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej   X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów lecz-
niczych … 

X       

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …    X   
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Rejestr 

Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji 

Okresowe kontrole 
Kontrole o charakterze 

innym niż okresowy 
Nie zapewniono 

kontroli 
Brak da-

nych 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X       

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych     X   

 

4.6.2.8 Rozliczalność operacji wymiany danych 

Jedynie w przypadku czterech z grupy 17 rejestrów poddanych analizie zapewniono rozliczalność operacji wymiany danych w systemach rejestrów udostępnianych 

w Internecie. Należy jednak podkreślić, że pytanie to de facto nie dotyczy znacznej części analizowanych rejestrów, jako że nie są one prowadzone w formie systemu 

informatycznego bądź nie prowadzą wymiany danych online. 
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Tabela 335: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia rozliczalności operacji wymiany danych w systemach rejestrów udostępnianych w Internecie 

Rejestr 

Zapewnienie rozliczalności operacji wymiany danych w systemach rejestrów 
udostępnianych w Internecie 

Zapew-
niono  

Nie za-
pewniono 

Brak wymiany 
danych online 

Nie dotyczy (brak sys-
temu informatycznego) 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu       X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X         

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X         

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich X         

Centralny Wykaz Ubezpieczonych     X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych     X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu       X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych     X     

Rejestr Farmaceutów         X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM       X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X         

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej         X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X       

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import produktów leczniczych …     X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …       X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej         X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych       X   
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4.6.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze bezpieczeństwa 

4.6.3.1 Polityka Bezpieczeństwa  

Dla zdecydowanej większości spośród analizowanych 17 rejestrów zadeklarowano że rejestr (Gestor) posiada 

Politykę Bezpieczeństwa. Jedynie w przypadku 4 rejestrów wskazano brak takiego dokumentu. Szczegółowe 

informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 327: Zestawienie rejestrów względem faktu posiadania Polityki 

Bezpieczeństwa przez Gestora rejestru. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów medycznych posiadających Politykę 

Bezpieczeństwa: 

 

Tabela 336: Liczba rejestrów w podziale na fakt posiadania Polityki Bezpieczeństwa przez Gestora rejestru 

Posiadanie Polityki Bezpieczeństwa przez Gestora rejestru Liczba rejestrów 

Rejestr (Gestor) posiada Politykę Bezpieczeństwa 13 

Rejestr (Gestor) nie posiada Polityki Bezpieczeństwa 4 

 

Podsumowanie danych odnośnie posiadania/braku Polityki Bezpieczeństwa przedstawiono także na poniższym 

wykresie. 

 

Wykres 21: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt posiadania Polityki Bezpieczeństwa 

 

 

4.6.3.2 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

Podobnie, jedynie w przypadku 4 rejestrów wskazano brak Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Należy jednak podkreślić, że grupa rejestrów nie posiadających SZBI nie jest tożsama z grupą rejestrów dla 
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których wskazano brak Polityki Bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 

328: Zestawienie rejestrów względem posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów medycznych posiadających System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji: 

 

Tabela 337: Liczba rejestrów w podziale na fakt posiadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

przez Gestora rejestru 

Posiadanie SZBI przez Gestora rejestru Liczba rejestrów 

Rejestr (Gestor) posiada SZBI 12 

Rejestr (Gestor) nie posiada SZBI 4 

Brak danych 1 

 

Podsumowanie danych odnośnie posiadania/braku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 22: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt posiadania Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji przez Gestora rejestru 

 

 

4.6.3.3 Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rejestrze  

W zakresie odpowiedzialności za przetwarzanie danych w rejestrze, jedynie w odniesieniu do dwóch rejestrów 

wskazano, że nie dają możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane 

w rejestrze. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 329: Zestawienie rejestrów względem 

możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów medycznych dających możliwość łatwego 

wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze: 
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Tabela 338: Liczba rejestrów w podziale na możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rejestrze Liczba rejestrów 

Rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane 
przetwarzane w rejestrze 

15 

Rejestr nie daje możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za 
dane przetwarzane w rejestrze 

2 

 

Podsumowanie danych odnośnie posiadania/braku możliwości łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 23: Udział procentowy rejestrów w podziale na możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu 

odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze 

 

 

4.6.3.4 Zapewnienie mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień użytkowników systemu 

W analizowanej grupie 17 rejestrów medycznych nie zidentyfikowano rejestru, w  którym nie są zapewnione 

mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników systemu. Natomiast 

dla 5 rejestrów wybrano odpowiedź „nie dotyczy”. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 

330: Zestawienie rejestrów względem zapewnienia mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień 

użytkowników systemu. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów medycznych zapewniających mechanizmy 

bezzwłocznej zmiany uprawnień użytkowników systemu: 
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Tabela 339: Liczba rejestrów w podziale na fakt zapewnienia mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień 

użytkowników systemu 

Mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników systemu Liczba rejestrów 

Są zapewnione 12 

Nie są zapewnione 0 

Nie dotyczy 5 

 

Podsumowanie danych odnośnie posiadania/braku mechanizmów bezzwłocznej zmiany uprawnień 

użytkowników systemu przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 24: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt zapewnienia mechanizmów bezzwłocznej zmiany 

uprawnień użytkowników systemu 

 

 

4.6.3.5 Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych 

Podobnie, w odniesieniu do żadnego z analizowanych rejestrów medycznych nie wskazano, że nie zapewnia on 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Natomiast dla 4 rejestrów wybrano odpowiedź „nie dotyczy” a dla 

dwóch: „Brak danych”. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela 331: Zestawienie rejestrów 

względem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów medycznych zapewniających odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa w systemie: 
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Tabela 340: Liczba rejestrów w podziale na fakt zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w 

systemie 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie Liczba rejestrów 

Zapewniono bezpieczeństwo przynajmniej na minimalnym poziomie 10 

Nie zapewniono odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 0 

Nie dotyczy 5 

Brak danych 2 

 

Podsumowanie danych odnośnie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie 

przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 25: Udział procentowy rejestrów w podziale na fakt zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa w systemie 

 

 

4.6.3.6 Mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem do systemu obsługującego rejestr 

Najbardziej powszechnymi mechanizmami kontroli i zarządzania dostępem w analizowanej grupie 17 rejestrów 

medycznych są: identyfikacja w ramach uwierzytelnienia oraz mechanizmy kontroli dostępu przez 

administratorów (stosowane odpowiednio w przypadku 11 i 10 rejestrów). Natomiast najmniej popularnymi 

mechanizmami, stosowanymi w przypadku nie więcej niż 2 rejestrów, są: 

• zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami 

aplikacyjnymi, 

• usługi kryptografii niesymetrycznej, 

• podpisy cyfrowe dokumentów. 

Szczegółowe informacje odnośnie mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem s kontroli i zarządzania 

dostępem stosowanych w analizowanej grupie rejestrów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 341: Liczba rejestrów w podziale na liczbę mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem 

stosowanych w systemie obsługującym rejestr 

Mechanizm kontroli i zarządzania dostępem Liczba rejestrów stosujących 

Mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów 10 

Identyfikacja w ramach uwierzytelnienia 11 

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera 8 

Przesył haseł w postaci zabezpieczonej 7 

Mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach 5 

Rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu 
administratora 

7 

Możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup 8 

Mechanizmy kryptograficzne 3 

Zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym 
a serwerami aplikacyjnymi 

2 

Usługi kryptografii niesymetrycznej 2 

Podpisy cyfrowe dokumentów 1 

 

Podsumowanie danych odnośnie mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem przedstawiono także na 

poniższym wykresie. 

 

Wykres 26: Liczba rejestrów w podziale na liczbę mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem 

stosowanych w systemie obsługującym rejestr 
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4.6.3.7 Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji 

Grupa rejestrów dla których wskazano, że zapewnione są analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji, stanowi mniej niż połowę analizowanych 17 rejestrów medycznych: 

 

Tabela 342: Liczba rejestrów względem faktu zapewnienia analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji 

Zapewnienie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji Liczba rejestrów 

Zapewniono okresowe kontrole 4 

Zapewniono kontrole o charakterze innym niż okresowy 4 

Nie zapewniono kontroli 7 

Brak danych 2 

 

Podsumowanie danych odnośnie zapewnienia analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 

informacji przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 27: Liczba  rejestrów względem faktu zapewnienia analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji 

 

 

4.6.3.8 Rozliczalność operacji wymiany danych 

Rozliczalność operacji wymiany danych zapewniono jedynie dla 4 z badanej grupy 17 rejestrów medycznych. 

Należy jednak zauważyć, że dla więcej niż 50% rejestrów z tej grupy zagadnienie ni było poddawane analizie, 

gdyż nie są one prowadzone w formie systemu bądź nie prowadzą wymiany danych online. 
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Tabela 343: Liczba rejestrów w podziale na fakt zapewnienia rozliczalności operacji wymiany danych w 

systemach rejestrów udostępnianych w Internecie 

Zapewnienie rozliczalności operacji wymiany danych w systemach reje-
strów udostępnianych w Internecie 

Liczba rejestrów 

Zapewniono rozliczalność operacji wymiany danych 4 

Nie zapewniono rozliczalności operacji wymiany danych 1 

Brak wymiany danych online 4 

Nie dotyczy (brak systemu informatycznego) 5 

Brak danych 3 

 

Podsumowanie danych odnośnie rozliczalności operacji wymiany danych w systemach rejestrów udostępnia-

nych w Internecie przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 28: Liczba rejestrów w podziale na fakt zapewnienia rozliczalności operacji wymiany danych w 

systemach rejestrów udostępnianych w Internecie 

 

 

4.6.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze bezpieczeństwa 

Większość systemów posiada politykę bezpieczeństwa i system zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Prawie wszystkie rejestry dają możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane 

przetwarzane w rejestrze. Wszystkie rejestry prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego 

zapewniają mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań użytkowników systemu. 

We wszystkich zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych 

i mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem. W zakresie analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub 

poufności informacji tylko cześć ankietowanych rejestrów zapewnia okresowe kontrole. W przypadku rejestrów 

udostępniających dane w Internecie większość systemów zapewnia rozliczalność operacji wymiany danych. 
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4.7 OBSZAR KOSZTÓW 

4.7.1. Cechy porównywane w ramach obszaru kosztów 

W obszarze Kosztów rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Szacowany roczny koszt brutto w PLN utrzymania systemu obsługującego rejestr – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 7 (Obszar Kosztów), punkt 7.1, treść pytania: „Proszę 

określić szacowane roczne koszty utrzymania rejestru, w tym systemu służącego do obsługi rejestru, 

w podziale na kategorie” 

4.7.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze kosztów 

4.7.2.1 Szacowany roczny koszt brutto w PLN utrzymania systemu obsługującego rejestr  

Poniższa tabela przedstawia przekazane przez Gestorów informacje odnośnie kosztów utrzymania 

prowadzonych przez nich rejestrów medycznych. Gestorzy  byli proszeni o udzielenie informacji o kosztach 

utrzymania rejestrów/systemów służących do obsługi rejestrów – zarówno łącznej wartości wydatków na 

utrzymanie (w skali rocznej) jak i poszczególnych składowych tej kwoty (nowe oprogramowanie, nowy sprzęt, 

administracja, szkolenia, instalacje, etc.). 

Warto zauważyć, że w tej części ankiety najczęściej wystąpiły braki danych bądź odpowiedzi: „nie dotyczy”. 

W odniesieniu do tego punktu ankiety, „brak danych” oznacza że Gestor nie podał kosztów utrzymania rejestru 

podczas gdy odpowiedź „nie dotyczy” była zaznaczana w przypadkach gdy rejestr nie jest obsługiwany przez 

system informatyczny. Oznacza to np. że rejestr prowadzony jest w postaci arkuszy kalkulacyjnych a jedyne 

koszty związane z jego obsługą to koszty osobowe, które nie są wyodrębniane w księgowości Gestora jako 

koszty prowadzenia rejestru (np.. w sytuacji gdy prowadzenie ewidencji/rejestru jest jednym z wielu zadań 

pracownika). 

W wierszach odpowiadających rejestrom dla których określono koszty utrzymania, myślnik oznacza że dana 

kategoria kosztu nie występuje. 
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Tabela 344: Szacowany roczny koszt brutto w PLN utrzymania systemu obsługującego rejestr w podziale na pozycje kosztowe  

Rejestr 

Roczny koszt brutto (w PLN) utrzymania systemu w podziale na pozycje kosztowe 

Suma  
(PLN) Serwis 

Nowe 
oprogra-
mowanie 

Nowy 
hardwa-

re 

Szkolenia 
z obsługi 
rejestru 

Kwota jednora-
zowej instalacji 

(hardware) wraz 
ze szkoleniami 

Usługa 
zewnętrzna 
utrzymania 

systemu 

Koszty 
pracowni-
cze 

Koszty 
mediów 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

Nie dotyczy 
  

Nie dotyczy 

Centralny Rejestr Lekarzy  Brak danych   Brak danych 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych Brak danych   Brak danych 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Brak danych 
  

Brak danych 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych Brak danych   Brak danych 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobio-
logicznych 

42 000,00 48 894,00 - - 30 873,00 - 
  

121 767,00 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu Nie dotyczy   Nie dotyczy 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 42 000,00 48 900,00 - - 31 000,00 -   121 900,00 

Rejestr Farmaceutów 700,00** - - - - -   700,00 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM Nie dotyczy   Nie dotyczy 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2 000,00 - 2 300,00 2 000,00 - 1 000 000,00 100 000,00 1200,00 1 107 500,00* 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … Brak danych   Brak danych 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej Brak danych   Brak danych 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na 
wytwarzanie/import produktów leczniczych …. 

Brak danych 
  

Brak danych 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … Nie dotyczy   Nie dotyczy 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Brak danych   Brak danych 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Me-
dycznych 

Nie dotyczy 
  

Nie dotyczy 

*) Koszt usługi zewnętrznej utrzymania systemu wskazany przez  CSIOZ. Pozostałe koszty wskazała OIL w Gdańsku 

**) Koszt utrzymania systemu FARR  ponoszony przez większość OIA (koszt dotyczy jednej OIA) 
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4.7.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze kosztów 

4.7.3.1 Liczba Gestorów w podziale na przedziały kwotowe kosztów utrzymania systemu obsługującego 

rejestr  

W analizowanej grupie 17 rejestrów, jedynie dla czterech zdefiniowano, ile wynosi roczny koszt utrzymania 

rejestru / systemu obsługującego rejestr. W przypadku jednego rejestru koszt ten mieści się w przedziale 0 –

 1 000 PLN. Koszt utrzymania dwóch rejestrów nie przekracza 200 000 PLN  a tylko w przypadku jednego 

z analizowanych rejestrów roczny koszt utrzymania wynosi 1 000 000 PLN. Szczegółowe informacje odnośnie 

kosztów utrzymania systemów, oraz wyjaśnienie wierszy „nie dotyczy” i „brak danych” ujęto w powyższym 

rozdziale. 

 

Tabela 345: Liczba rejestrów w podziale na przedziały kwotowe kosztów utrzymania systemu obsługującego 

rejestr  

Przedział kwotowy 
Liczba rejestrów, dla których szacowany roczny koszt brutto utrzy-

mania systemu rejestru mieści się w podanym przedziale kwotowym 

0 PLN – 1 000 PLN 1 

1 000 PLN - 200 000 PLN 2 

200 000 PLN - 1 200 000,00 PLN 1 

Nie dotyczy 5 

Brak danych 8 

 

Podsumowanie danych dotyczących kosztów utrzymania analizowanych rejestrów medycznych przedstawiono 

także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 29: Liczba rejestrów w podziale na przedziały kosztów utrzymania systemu obsługującego rejestr 
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4.7.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze kosztów 

Większość Gestorów nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących kosztów związanych 

z prowadzeniem rejestru. Przy tak szczątkowych danych wyciągnięcie ogólnych wniosków jest obarczone dużą 

niepewnością. 

Interesujący jest szeroki zakres kwot poświęcanych rocznie na utrzymanie rejestru. Od 700 zł w utrzymaniu 

systemu Rejestru Farmaceutów do ponad 1.000.000 zł za Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą.  

W przypadku rejestrów prowadzonych ręcznie w formie papierowej lub z wykorzystaniem oprogramowania 

biurowego typu MS Office, Gestorzy najczęściej wybierali opcję „nie dotyczy". Wybór komentowali 

stwierdzeniem, że rejestr generuje wyłącznie koszty osobowe. W przypadku tych rejestrów należy jednak wziąć 

pod uwagę, że koszty osobowe związane z obsługą takiego rejestru mogą być znaczące lecz rzeczywiście trudne 

do precyzyjnego określenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzone ręcznie rejestry rozproszone: 

typu 2 - „Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez jednostki 

lokalne” i typu 4 - „Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane 

udostępniane z każdego poziomu”. Dla tych rejestrów koszty osobowe związane z raportowaniem na poziomie 

centralnym mogą być znacząco wysokie.  
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4.8 OBSZAR PROCESÓW 

4.8.1. Cechy porównywane w ramach obszaru procesów 

W obszarze Procesów rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Kategorie procesów – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 8 (Obszar Procesów), 

punkt 8.1, treść pytania: „Proszę określić jakie kategorie procesów występują w rejestrze”. 

2. Poziom złożoności procesów – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 8 (Obszar 

Procesów), punkt 8.2, treść pytania: „Proszę określić/uszczegółowić informacje dotyczące 

poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze”. 

3. Intuicyjność procesów – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 8 (Obszar 

Procesów), punkt 8.2, treść pytania: „Proszę określić/uszczegółowić informacje dotyczące 

poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze”. 

4. Efektywność procesów – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 8 (Obszar 

Procesów), punkt 8.2, treść pytania: „Proszę określić/uszczegółowić informacje dotyczące 

poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze”. 

5. Zrozumiałość i jednoznaczność przetwarzanych danych – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 

1 w Obszarze 8 (Obszar Procesów), punkt 8.2, treść pytania: „Proszę określić/uszczegółowić informacje 

dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze”. 

4.8.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze procesów 

4.8.2.1 Kategorie procesów 

W ramach analizy procesów zachodzących w rejestrze, pod uwagę wzięto następujące kategorie procesów: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 

• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• usunięcie z rejestru wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru, 

• uzyskanie odpisu z rejestru dla danego przedmiotu rejestru, 

• generowanie raportów, statystyk i zestawień. 

W poniższej tabeli wskazano, jakie kategorie procesów występują w poszczególnych rejestrach. 
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Tabela 346: Zestawienie rejestrów względem kategorii procesów występujących w odniesieniu do rejestru  

Rejestr 

Kategorie procesów zachodzących w rejestrze 

Uzyskanie 
dostępu 

do rejestru 

Rejestracja 
przedmiotu 
rejestru w 
rejestrze 

Aktualizacja w reje-
strze wpisu na temat 

zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru  

Usunięcie z rejestru 
wpisu na temat 

zarejestrowanego 
przedmiotu rejestru  

Wyszukiwanie w reje-
strze danych na temat 

zarejestrowanych 
przedmiotów rejestru  

Uzyskanie odpi-
su z rejestru dla 
danego przed-
miotu rejestru 

Generowanie 
raportów, 
statystyk i 
zestawień 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X X X   X     

Centralny Rejestr Lekarzy  X       X   X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X X X   X X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

X       X X   

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X X X   X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych 

X X X   X     

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X X X   X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X X X   X     

Rejestr Farmaceutów X X X X X X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X X X X    

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X X X   X X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych … X X X   X X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej 

X X X   X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwole-
nie na wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

X X X X X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X X X   X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceu-
tycznej 

X X X X X     

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyro-
bów Medycznych 

X X X X X X   
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4.8.2.2 Ocena procesów 

Gestorów proszono także o dokonanie oceny procesów zachodzących w rejestrach, w kategoriach: 

• złożoność, 

• efektywność, 

• intuicyjność, 

• zrozumiałość i jednoznaczność. 

W każdej z tych kategorii przyznawano oceny w skali 1-4, przy czym poziomy ocen były interpretowane 

w następujący sposób: 

• Maksymalna ocena poziomu złożoności procesów zachodzących w rejestrze wyznaczana jest poprzez 

wybranie maksymalnej oceny dla złożoności wszystkich procesów zachodzących w ramach danego 

rejestru. Ocena poziomu złożoności procesu opiera się o następującą skalę ocen: 

a) Ocena 1 – oznacza proces, który jest wykonywany wewnątrz organizacji w ramach jednego 

systemu 

b) Ocena 2 – oznacza proces, który jest wykonywany wewnątrz organizacji w ramach wielu 

systemów 

c) Ocena 3 – oznacza proces, który jest wykorzystuje komunikację z jednym systemem 

zewnętrznym (spoza organizacji) 

d) Ocena 4 - oznacza proces, który jest wykorzystuje komunikację z wieloma systemami 

zewnętrznymi (spoza organizacji) 

• Średnia ocena poziomu intuicyjności procesów zachodzących w rejestrze wyznaczana jest poprzez 

wybranie średniej z ocen dla intuicyjności wszystkich procesów zachodzących w ramach danego 

rejestru. Ocena poziomu intuicyjności procesu opiera się o następującą skalę ocen: 

a) Ocena 1 – oznacza, że dany proces jest nieintuicyjny i niejasny 

b) Ocena 2 – oznacza, że dany proces jest w znacznej części nieintuicyjny i niejasny 

c) Ocena 3 – oznacza, że dany proces jest w znacznej części intuicyjny i jasny 

d) Ocena 4 – oznacza, że dany proces jest intuicyjny i jasny 

• Średnia ocena poziomu efektywności procesów zachodzących w rejestrze wyznaczana jest poprzez 

wybranie średniej z ocen dla efektywności wszystkich procesów zachodzących w ramach danego 

rejestru. Ocena poziomu efektywności procesu opiera się o następującą skalę ocen: 

a) Ocena 1 – oznacza, że dany proces jest nieefektywny (tj. trwa zbyt długo w ocenie odbiorców 

rejestru, wykonywane są zbędne kroki); ulepszenia procesu są konieczne 

b) Ocena 2 – oznacza, że dany proces jest w znacznej części nieefektywny (tj. jest długi, ale nie 

przeszkadza to w osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), ulepszenia procesu są wskazane 

c) Ocena 3 – oznacza, że dany proces jest w znacznej części efektywny (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od początku do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są 

konieczne  

d) Ocena 4 – oznacza, że dany proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można przeprowadzić dany 

proces od początku do końca) i nie wymaga ulepszeń 
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• Średnia ocena poziomu zrozumiałości i jednoznaczności danych przetwarzanych w procesach 

zachodzących w rejestrze wyznaczana jest poprzez wybranie średniej z ocen dla zrozumiałości 

jednoznaczności danych przetwarzanych we wszystkich procesach zachodzących w ramach danego 

rejestru. Ocena poziomu zrozumiałości i jednoznaczności danych przetwarzanych w procesie opiera się 

o następującą skalę ocen: 

a) Ocena 1 – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są całkowicie niezrozumiałe 

i niejednoznaczne 

b) Ocena 2 – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są w znacznej części niezrozumiałe 

i niejednoznaczne 

c) Ocena 3 – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są w znacznej części zrozumiałe 

i jednoznaczne 

d) Ocena 4 – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne 

W poniższej tabeli przedstawiono uśrednione oceny procesów we wskazanych czterech kategoriach, dla 

każdego z analizowanych rejestrów: 
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Tabela 347: Zestawienie ocen procesów zachodzących w rejestrach w postaci zagregowanej 

Rejestr 

Zagregowana ocena procesów zachodzących w rejestrach 

Maksymalna 
ocena poziomu 
złożoności pro-

cesów zachodzą-
cych w rejestrze 

Średnia ocena 
poziomu intuicyjności 

procesów 
zachodzących w 

rejestrze 

Średnia ocena 
poziomu efektywności 

procesów 
zachodzących w 

rejestrze 

Średnia ocena poziomu 
zrozumiałości i 

jednoznaczności danych 
przetwarzanych w procesach 

zachodzących w rejestrze 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu 

2 3 2,75 4 

Centralny Rejestr Lekarzy  1 3,67 3,33 3,33 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 1 3,8 4 4 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludz-
kich 

1 4 4 4 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 4 4 2,67 4 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 1 4 3,75 4 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 1 4 3,25 4 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 1 4 3,75 4 

Rejestr Farmaceutów Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 3 3 3 3,5 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

1 4 3,2 4 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 1 4 3 3,75 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych … 

1 4 3 4 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej 1 3 3 4 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 1 1 1 3 
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4.8.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze procesów 

4.8.3.1 Poziom złożoności procesów 

Oceniając poziom złożoności procesów zachodzących w rejestrze, dla zdecydowanej większości (aż 11 

rejestrów) wskazano że wszystkie procesy są wykonywane wewnątrz organizacji w ramach jednego systemu 

(maksymalna ocena: 1). Dla pojedynczych rejestrów wskazano ocenę na poziomie 2 (tj. proces o maksymalnym 

poziomie złożoności jest  wykonywany wewnątrz organizacji w ramach wielu systemów), 3 (tj. proces 

o maksymalnym poziomie złożoności wykorzystuje komunikację z jednym systemem zewnętrznym - spoza 

organizacji) oraz 4 (tj. proces o maksymalnym poziomie złożoności wykorzystuje komunikację z wieloma 

systemami zewnętrznymi - spoza organizacji).  Dla trzech rejestrów nie określono poziomu złożoności 

procesów. Szczegółowe informacje odnośnie rejestrów dla których wskazano poszczególne poziomy złożoności 

procesów przedstawia Tabela 347: Zestawienie ocen procesów zachodzących w rejestrach w postaci 

zagregowanej. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów dla których wskazano poszczególne oceny 

poziomu złożoności procesów występujących w tych rejestrach. 

 

Tabela 348: Liczba rejestrów  w podziale na maksymalną ocenę poziomu złożoności procesów występujących 

w rejestrze  

Maksymalna ocena poziomu złożoności procesów zachodzących w rejestrze Liczba Gestorów oceniających rejestr 

Ocena 1 11 

Ocena 2 1 

Ocena 3 1 

Ocena 4 1 

Brak danych 3 

 

Podsumowanie danych dotyczących maksymalnej oceny poziomu złożoności procesów przedstawiono także na 

poniższym wykresie. 
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Wykres 30: Liczba rejestrów w podziale na maksymalną ocenę poziomu złożoności procesów występujących 

w rejestrze 

 

 

4.8.3.2 Intuicyjność procesów  

W zakresie oceny intuicyjności procesów, dominowały oceny najwyższe – aż w przypadku 8 spośród 

analizowanych 17 rejestrów medycznych średnia ocena poziomu intuicyjności procesów zachodzących 

w rejestrze została określona na poziomie 4, co oznacza że wszystkie z ocenianych procesów danego rejestru są 

intuicyjne i jasne. W kolejnych dwóch rejestrach oceny znacznej części procesów ulokowane zostały na tym 

poziomie (średnia ocena w przedziale 3-4) a dla trzech rejestrów wskazano, że średnia ocena procesów wynosi 

3, co oznacza że procesy są w znacznej części intuicyjne i jasne. 

Jedynie dla jednego rejestru wskazano średnią ocenę poziomu intuicyjności procesów zachodzących w rejestrze 

na poziomie 1, co oznacza że procesy są nieintuicyjne i niejasne. Dla 3 rejestrów nie uzyskano odpowiedzi 

w zakresie oceny intuicyjności procesów. Szczegółowe informacje odnośnie oceny intuicyjności procesów dla 

poszczególnych rejestrów przedstawia Tabela 347: Zestawienie ocen procesów zachodzących w rejestrach w 

postaci zagregowanej. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów dla których wskazano poszczególne oceny 

poziomu intuicyjności procesów występujących w tych rejestrach. 
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Tabela 349: Liczba rejestrów  w podziale na średnią ocenę intuicyjności procesów występujących w rejestrze  

Średnia ocena poziomu intuicyjności procesów zachodzących w rejestrze Liczba Gestorów oceniających rejestr 

Ocena 1 1 

Ocena w przedziale 1-2 0 

Ocena 2 0 

Ocena w przedziale 2-3 0 

Ocena 3 3 

Ocena w przedziale 3-4 2 

Ocena 4 8 

Brak danych 3 

 

Podsumowanie danych dotyczących średniej oceny poziomu intuicyjności procesów przedstawiono także na 

poniższym wykresie. 

 

Wykres 31: Liczba rejestrów w podziale na średnią ocenę intuicyjności procesów występujących w rejestrze 

 

 

4.8.3.3 Efektywność procesów  

W zakresie oceny efektywności procesów, również dla większości rejestrów wskazano oceny powyżej średniej, 

jednak rozkład ocen nie był aż tak silnie przesunięty w stronę ocen najwyższych jak w przypadku intuicyjności 

procesów. Jedynie w przypadku 2 spośród analizowanych 17 rejestrów medycznych średnia ocena poziomu 

intuicyjności procesów zachodzących w rejestrze została określona na poziomie 4, co oznacza że wszystkie 

z ocenianych procesów danego rejestru są efektywne (tj. bardzo szybko można przeprowadzić dany proces od 

początku do końca) i nie wymagają ulepszeń. W kolejnych pięciu rejestrach oceny znacznej części procesów 

ulokowane zostały na tym poziomie (średnia ocena w przedziale 3-4) a dla trzech rejestrów wskazano, że 
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średnia ocena procesów wynosi 3, co oznacza że procesy są w znacznej części efektywne (tj. stosunkowo szybko 

można przeprowadzić dany proces od początku do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są konieczne. Średnie 

oceny dla trzech rejestrów lokowały się na poziomie niższym niż 3, co oznacza że dominowały w nich oceny 

2 (dany proces jest w znacznej części nieefektywny, tj. jest długi, ale nie przeszkadza to w osiągnięciu celu przez 

odbiorców systemu, ulepszenia procesu są wskazane) bądź 1 (dany proces jest nieefektywny, tj. trwa zbyt 

długo w ocenie odbiorców rejestru, wykonywane są zbędne krok; ulepszenia procesu są konieczne). 

Dla 3 rejestrów nie uzyskano odpowiedzi w zakresie oceny efektywności procesów. Szczegółowe informacje 

odnośnie oceny efektywności procesów dla poszczególnych rejestrów przedstawia Tabela 347: Zestawienie 

ocen procesów zachodzących w rejestrach w postaci zagregowanej. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów dla których wskazano poszczególne oceny 

poziomu efektywności procesów występujących w tych rejestrach. 

 

Tabela 350: Liczba rejestrów w podziale na średnią ocenę efektywności procesów występujących w rejestrze  

Średnia ocena poziomu efektywności procesów zachodzących w rejestrze Liczba Gestorów oceniających rejestr 

Ocena 1 1 

Ocena w przedziale 1-2 0 

Ocena 2 0 

Ocena w przedziale 2-3 2 

Ocena 3 4 

Ocena w przedziale 3-4 5 

Ocena 4 2 

Brak danych 3 

 

Podsumowanie danych dotyczących średniej oceny poziomu intuicyjności procesów przedstawiono także na 

poniższym wykresie. 
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Wykres 32: Liczba rejestrów w podziale na średnią ocenę efektywności procesów występujących w rejestrze 

 

 

4.8.3.4 Zrozumiałość i jednoznaczność przetwarzanych danych  

Rozkład odpowiedzi w zakresie oceny zrozumiałości i jednoznaczności przetwarzanych danych był silnie skośny 

– aż w przypadku 10 rejestrów, dla wszystkich procesów zachodzących w rejestrze wskazano, że dane 

przetwarzane w procesie są całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne (Ocena 4). Dla kolejnych 4 rejestrów 

dominowały takie odpowiedzi lub ocena 3 (dane przetwarzane w procesie są w znacznej części zrozumiałe 

i jednoznaczne). Dla żadnego z rejestrów nie zaobserwowano średniej oceny poziomu zrozumiałości 

i jednoznaczności danych na poziomie niższym niż 3 (co oznaczałoby że dane są w znacznej części bądź 

całkowicie niezrozumiałe.  

Dla 3 rejestrów nie uzyskano odpowiedzi w zakresie oceny zrozumiałości i jednoznaczności przetwarzanych 

danych. Szczegółowe informacje odnośnie oceny zrozumiałości i jednoznaczności przetwarzanych danych dla 

poszczególnych rejestrów przedstawia Tabela 347: Zestawienie ocen procesów zachodzących w rejestrach w 

postaci zagregowanej. 

Poniższa tabela podsumowuje dane odnośnie liczby rejestrów dla których wskazano poszczególne oceny 

poziomu zrozumiałości i jednoznaczności przetwarzanych danych. 
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Tabela 351: Liczba rejestrów w podziale na średnią ocenę zrozumiałości i jednoznaczności danych 

przetwarzanych w procesach występujących w rejestrze  

Średnia ocena poziomu zrozumiałości i jednoznaczności danych 
przetwarzanych w procesach zachodzących w rejestrze 

Liczba Gestorów oceniających rejestr 

Ocena 1 0 

Ocena w przedziale 1-2 0 

Ocena 2 0 

Ocena w przedziale 2-3 0 

Ocena 3 1 

Ocena w przedziale 3-4 3 

Ocena 4 10 

Brak danych 3 

 

Podsumowanie danych dotyczących średniej oceny poziomu zrozumiałości i jednoznaczności przetwarzanych 

danych przedstawiono także na poniższym wykresie. 

 

Wykres 33: Liczba rejestrów w podziale na średnią ocenę zrozumiałości i jednoznaczności danych 

przetwarzanych w procesach występujących w rejestrze 

 

 

4.8.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze procesów 

Na podstawie danych zebranych w ankiecie procesy obsługi rejestrów można wyróżnić grupę procesów 

podstawowych występujących w niemal każdym rejestrze: 

• uzyskanie dostępu do rejestru, 
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• rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze, 

• aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru, 

• wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru. 

Większość Gestorów ocenia procesy obsługi rejestrów jako procesy o niskim poziomie złożoności, intuicyjne, 

wysoce efektywne, zrozumiałe i jednoznaczne. Wyjątek stanowi Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych 

i Wyrobów Medycznych, który został oceniony przez Gestora jako nieintuicyjny i niejasny oraz nieefektywny (tj. 

trwa zbyt długo w ocenie odbiorców rejestru, wykonywane są zbędne kroki); ulepszenia procesu są konieczne.  
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4.9 OBSZAR INTEROPERACYJNOŚCI 

4.9.1. Cechy porównywane w ramach obszaru interoperacyjności 

W obszarze Interoperacyjności rejestry analizowane są z użyciem następujących cech: 

1. Sposób przechowywania danych w rejestrze – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 

w Obszarze 9 (Obszar Interoperacyjności), punkt 9.1, treść pytania: „Proszę określić sposób 

przechowywania danych w rejestrze”. 

2. Format danych w rejestrze – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 2 w Obszarze 9 (Obszar 

Interoperacyjności), punkt 9.1, treść pytania: „Proszę określić format danych w rejestrze”. 

3. Rodzaj elektronicznej bazy danych – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 3 w Obszarze 9 

(Obszar Interoperacyjności), punkt 9.1, treść pytania: „Proszę określić rodzaj elektronicznej bazy 

danych, w której przechowywane są dane rejestru”. 

4. Poziom komunikacji z systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 9 (Obszar Interoperacyjności), punkt 9.2, treść pytania: 

„Proszę określić poziom komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi 

w ochronie zdrowia”. 

5. Łącze telekomunikacyjne – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 4 w Obszarze 9 (Obszar 

Interoperacyjności), punkt 9.2, treść pytania: „Proszę ocenić jakość łącza telekomunikacyjnego, przez 

który dostępny jest rejestr”. 

6. Współpraca z platformą ePUAP – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 5 w Obszarze 9 (Obszar 

Interoperacyjności), punkt 9.2, treść pytania: „Proszę określić, czy rejestr współpracuje z platformą 

ePUAP, tj. rejestr ma wdrożone mechanizmy współpracy z ePUAP, potrafi wymieniać informacje za 

pomocą mechanizmów ePUAP”. 

7. Współpraca z platformą P1 – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 7 w Obszarze 9 (Obszar 

Interoperacyjności), punkt 9.2, treść pytania: „Proszę określić, czy rejestr współpracuje z platformą P1, 

tj. rejestr ma wdrożone mechanizmy współpracy z platformą P1, potrafi wymieniać informacje za 

pomocą mechanizmów P1”. 

8. Wykorzystywane słowniki, klasyfikacje, protokoły i standardy wymiany danych – analiza na 

podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 9 (Obszar Interoperacyjności), punkt 9.3, treść pytania: 

„Proszę wskazać klasyfikacje i normy, które są wykorzystywane przez dany rejestr”. 

9. Poziom interoperacyjności systemu rejestru – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 2 

w Obszarze 9 (Obszar Interoperacyjności), punkt 9.3, treść pytania: „Proszę ocenić adekwatność 

poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb 

użytkowników i  perspektyw rozwojowych”. 

10. Interfejs użytkownika systemu rejestru – analiza na podstawie odpowiedzi w pytaniu 1 w Obszarze 9 

(Obszar Interoperacyjności), punkt 9.4, treść pytania: „Proszę dokonać oceny dla poszczególnych cech 

interfejsu systemu/rejestru” 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 446 / 540 

4.9.2. Porównanie horyzontalne rejestrów w obszarze interoperacyjności 

4.9.2.1 Sposób przechowywania danych w rejestrze 

W analizowanej grupie 17 rejestrów, dane najczęściej przechowywane są w systemie informatycznym i/lub 

w formie elektronicznej bazy danych. Przechowywanie danych w formie papierowej występowało ze znacznie 

mniejszą częstotliwością, zawsze w połączeniu z przechowywaniem danych w formie elektronicznej. 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu przechowywania danych w poszczególnych rejestrach przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 352: Zestawienie rejestrów względem sposobu przechowywania danych w rejestrze 

Rejestr 

Sposób przechowywania danych w rejestrze 

W wersji 
papie-
rowej 

Pliki 
elektro-
niczne 

Elektronicz-
na baza 
danych 

System 
informa-

tyczny 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X X X   

Centralny Rejestr Lekarzy  X   X  X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych     X  X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów 
ze Zwłok Ludzkich 

X     X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych     X  X 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicz-
nych 

    X*  X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych     X * X 

Rejestr Farmaceutów     X * X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą     X  X 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X   X  X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej    X  X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

  X X  X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej     X  X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych X X     

*) Dodatkowo Gestor przechowuje pełną dokumentację papierową stanowiącą podstawę dokonania wpisu w rejestrze 

elektronicznym 
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4.9.2.2 Format danych w rejestrze 

Najbardziej powszechnym formatem danych w analizowanych rejestrach są tabele elektronicznej bazy danych. 

Inne występujące formaty to: 

• pliki .doc i/lub .docx, 

• pliki .pdf, 

• pliki .rtf, 

• pliki .xls i/lub .xlsx, 

• pliki .xml. 

Występuje także przechowywanie danych w formie dokumentacji papierowej. Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe informacje na temat formatu przechowywania danych w poszczególnych rejestrach: 

 

Tabela 353: Zestawienie rejestrów względem formatu danych w rejestrze 

Rejestr 

Format danych w rejestrze 

Dokumen-
tacja pa-
pierowa 

 .doc 
i/lub 
.docx  

 .pdf .rtf  
 .xls 
i/lub 
.xlsx 

 .xml 
Tabele elek-

tronicznej 
bazy danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

X     X X X X 

Centralny Rejestr Lekarzy  X           X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych             X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, 
Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

X            

Centralny Wykaz Ubezpieczonych             X 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych 

X           X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu         X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych X           X 

Rejestr Farmaceutów X           X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X X X   X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą             X 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 
… 

X           X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej 

          X X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwole-
nie na wytwarzanie/import produktów leczniczych … 

    X       X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …          X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceu-
tycznej 

            X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyro-
bów Medycznych 

X X X   X     

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 448 / 540 

4.9.2.3 Rodzaj elektronicznej bazy danych 

Dla analizowanych rejestrów medycznych, które przechowują dane w formie tabel bazy danych, wskazano 

następujące rodzaje wykorzystywanych baz danych: 

• BD2, 

• MS Access, 

• MS SQL Server, 

• Oracle, 

• Sybase Adaptive Server Anywhere 6, 

oraz: 

• Program FARR firmy DATUM, 

• System JANTAR Bank Cel. 

Dla jednego z rejestrów nie określono rodzaju wykorzystywanej bazy danych. W kolumnie „nie dotyczy” 

zaznaczono rejestry, które nie przechowują danych w formacie elektronicznej bazy danych. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje odnośnie rodzajów elektronicznych baz danych 

wykorzystywanych w poszczególnych rejestrach medycznych. 
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Tabela 354: Zestawienie rejestrów prowadzonych z użyciem elektronicznej bazy danych względem rodzaju bazy danych  

Rejestr 

 Rodzaj elektronicznej bazy danych 

DB2 
Post-

greSQL 
MS 

Access 
MS SQL 
Server 

Oracle 
Program FARR 
firmy DATUM 

Sybase Adaptive 
Server Anywhere 6 

System JAN-
TAR Bank Cel 

Nie 
dotyczy 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu 

  
 

X               

Centralny Rejestr Lekarzy             X       

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych        X           

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

  
 

          X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych X                  

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych      X             

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu                X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych      X             

Rejestr Farmaceutów          X         

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM                X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X                  

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X                  

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej  X                 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

  
 

  X             

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …                X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej                  X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych                X   
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4.9.2.4 Poziom komunikacji z systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia 

Większość z grupy analizowanych rejestrów medycznych nie posiada wypracowanego standardu 

komunikacyjnego z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia: 

 

Tabela 355: Zestawienie rejestrów w podziale na poziom komunikacji z innymi systemami 

teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia  

Rejestr 

Poziom komunikacji z innymi systemami telein-
formatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia 

Istnieje wypra-
cowany standard 
komunikacyjny  

Brak wypracowa-
nego standardu 

komunikacyjnego  

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

  X   

Centralny Rejestr Lekarzy    X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narzą-
dów ze Zwłok Ludzkich 

    X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiolo-
gicznych 

  X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X   

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X   

Rejestr Farmaceutów   X   

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X   

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X   

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwa-
rzanie/import produktów leczniczych … 

  X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X   

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej   X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycz-
nych 

  X   

 

4.9.2.5 Współpraca z platformą ePUAP 

Podobnie, sporadycznie deklarowana jest współpraca z platformą ePUAP: 
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Tabela 356: Zestawienie rejestrów względem współpracy z platformą ePUAP  

Rejestr 
Współpraca z platformą ePUAP 

Istnieje Nie istnieje 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu 

  X 

Centralny Rejestr Lekarzy    X 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludz-
kich 

  X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu   X 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X 

Rejestr Farmaceutów   X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM   X 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu …   X 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X 

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import pro-
duktów leczniczych … 

  X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …   X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej X   

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych   X 

 

4.9.2.6 Współpraca z platformą P1 

Dla większej liczby rejestrów zadeklarowano współpracę z platformą P1 a jeszcze liczniejsza grupa planuje 

wprowadzenie współpracy z tą platformą: 
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Tabela 357: Zestawienie rejestrów względem współpracy z platformą P1  

Rejestr 

Współpraca z platformą P1 

Nie 
istnieje 

Jest pla-
nowana 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu 

  X   

Centralny Rejestr Lekarzy    X   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych   X   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

X     

Centralny Wykaz Ubezpieczonych   X   

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych   X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu X     

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych   X   

Rejestr Farmaceutów X     

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM X     

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą   X   

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X   

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie/import 
produktów leczniczych … 

X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek … X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej     X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych   X   

 

4.9.2.7 Wykorzystywane słowniki, klasyfikacje, standardy i protokoły wymiany danych 

Najbardziej powszechnie wykorzystywanym standardem wymiany danych jest XML. Pozostałe ze słowników, 

klasyfikacji, standardów i protokołów wymiany danych stosowanych w analizowanej grupie rejestrów 

medycznych wymieniono w poniższej tabeli: 
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Tabela 358: Zestawienie rejestrów względem wykorzystywanych słowników i klasyfikacji  

Rejestr 

Wykorzystywane słowniki, klasyfikacje, standardy i protokoły wymiany danych 

AT
C 

ICD
-9 

ICD-
10 

MEDDRA 
Standard 

Terms 

System 
kodów 

resortowych 

TE-
RYT 

Unicode XAdES XML 
Nie są 

wykorzy-
stywane 

Brak 
danych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu 

      X       X   X     

Centralny Rejestr Lekarzy              X           

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych             X     X     

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze 
Zwłok Ludzkich 

                      X 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych             X     X     

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych                     X   

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu                     X  

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych                     X   

Rejestr Farmaceutów                       X 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM                     X  

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą           X X   X X     

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu … X       X         X     

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej   X X            X     

Rejestr Wytwórców/Importerów posiadających zezwolenie na wytwarza-
nie/import produktów leczniczych … 

            X     X     

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek …                       X 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej                       X 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych                     X   
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4.9.3. Porównanie krzyżowe rejestrów w obszarze interoperacyjności 

4.9.3.1 Sposób przechowywania danych w rejestrze oraz format danych w rejestrze 

Zdecydowana większość Gestorów, oceniając sposób przechowywania danych oraz format danych w rejestrze, 

wybrała najwyższą ocenę 4, co oznacza, że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie 

wymaga poprawy ani usprawnień. Dla czterech rejestrów wskazano ocenę 3 (rozwiązanie jest adekwatne do 

specyfiki rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy 

z rejestrem), dla dwóch ocenę 2 (rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru, ale niepełne, np. nie 

pozwala na przechowywanie plików w określonym formacie; nieoptymalne - wydłuża pracę z rejestrem - 

i wymaga poprawy) a tylko dla jednego rejestru najniższą, ocenę 1 (rozwiązanie jest w całości nieadekwatne do 

specyfiki rejestru, nieprzydatne i komplikujące bądź wydłużające pracę z rejestrem; rozwiązanie wymaga 

całkowitej zmiany). 

 

Tabela 359: Liczba Gestorów w podziale na ocenę rozwiązania związanego z przechowywaniem i formatem 

danych  

Ocena rozwiązania związanego z przechowywaniem  

i formatem danych w rejestrze 

Liczba Gestorów 
oceniających rejestr 

Ocena 1 - rozwiązanie jest w całości nieadekwatne do specyfiki rejestru, nieprzydatne 
i komplikujące bądź wydłużające pracę z rejestrem; rozwiązanie wymaga całkowitej zmiany 

1 

Ocena 2 - rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru, ale niepełne (np. nie pozwala na prze-
chowywanie plików w określonym formacie), nieoptymalne (wydłuża pracę z rejestrem) i wymaga 
poprawy 

2 

Ocena 3 - rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co do 
potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem 

4 

Ocena 4 - rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy ani 
usprawnień 

10 

 

Informacje odnośnie oceny sposobu przechowywania danych oraz formatu danych w rejestrze podsumowano 

także na poniższym wykresie: 
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Wykres 34: Liczba Gestorów w podziale na ocenę rozwiązania związanego z przechowywaniem i formatem 

danych 

 

 

4.9.3.2 Łącze telekomunikacyjne 

 

Tabela 360: Liczba Gestorów w podziale na ocenę jakości łącza telekomunikacyjnego, przez który 

udostępniany jest rejestr  

Ocena jakości łącza telekomunikacyjnego, przez który dostępny jest rejestr 
Liczba Gestorów ocenia-

jących rejestr 

Ocena 1  - łącze telekomunikacyjne jest bardzo awaryjne (brak komunikacji przez większość 
czasu) oraz działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych 

0 

Ocena 2  - łącze telekomunikacyjne jest średnio awaryjne (w większości czasu istnie-
je komunikacja, lecz często występują przerwy) oraz działa bardzo wolno, często 
uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych 

0 

Ocena 3  - łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo 
rzadko występujący incydent), ale działa bardzo wolno, często uniemożliwiając na-
tychmiastowy przesył danych 

0 

Ocena 4  - oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunika-
cji to bardzo rzadko występujący incydent), a prędkość przesyłu  danych waha się 
w różnych porach dnia, częściowo uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych 

1 

Ocena 5  - oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunika-
cji to bardzo rzadko występujący incydent) oraz prędkość przesyłu danych jest duża, 
co powoduje brak problemów z przesyłem danych 

2 

Nie dotyczy - oznacza, że dany rejestr nie korzysta z łącza telekomunikacyjnego 12 

Brak danych - oznacza, że Gestor nie dokonał oceny rejestru w tym temacie 2 

 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 456 / 540 

 

Wykres 35: Liczba Gestorów w podziale na ocenę jakości łącza telekomunikacyjnego, przez który 

udostępniany jest rejestr 

 

 

4.9.3.3 Współpraca z ePUAP 

Odnośnie aż 15 rejestrów wskazano, że nie współpracują one z platformą ePUAP. Dla dwóch współpracujących 

z ePUAP, współpraca to została oceniona na  poziomie 4, co oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP 

funkcjonuje prawidłowo, przesył danych następuje bez opóźnień, przesyłane dane nie zawierają błędów. 

 

Tabela 361: Liczba Gestorów w podziale na średnią ocenę współpracy systemu rejestru z platformą ePUAP  

Średnia ocena współpracy systemu rejestru z platformą ePUAP Liczba Gestorów oceniających rejestr 

Ocena 1  - oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadli-
wy, często występują błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z ePUAP 
i/lub połączenia ePUAP z rejestrem oraz często występują błędy w przesyłanych 
danych 

0 

Ocena 2  - oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadli-
wy, często występują błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z ePUAP 
i/lub połączenia ePUAP z rejestrem, ale nie występują błędy w przesyłanych 
danych 

0 

Ocena 3  - oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadli-
wy, często występują błędy w przesyłanych danych, ale nie występują (lub wy-
stępują stosunkowo rzadko) błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z 
ePUAP i/lub połączenia ePUAP z rejestrem 

0 

Ocena 4  - oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP funkcjonuje prawidłowo, 
przesył danych następuje bez opóźnień, przesyłane dane nie zawierają błędów 

2 

Nie dotyczy - oznacza, że rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP 15 
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Informacje odnośnie oceny współpracy rejestrów z ePUAP podsumowano także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 36: Liczba Gestorów w podziale na średnią ocenę współpracy systemu rejestru z platformą ePUAP 

 

 

4.9.3.4 Poziom interoperacyjności systemu rejestru 

Zdecydowanie odmienny jest rozkład ocen adekwatności poziomu interoperacyjności  rejestrów do spełnianych 

przez nie funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych. Wprawdzie dla żadnego z rejestrów nie 

oceniono poziomu interoperacyjności jako całkowicie nieadekwatny, jednak wśród udzielonych odpowiedzi 

dominuje ocena 2, co oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznacznym stopniu 

adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych. Wyższe 

oceny wystąpiły tylko w przypadku trzech rejestrów, podczas gdy dla 9 rejestrów Gestorzy nie udzielili 

odpowiedzi w danym temacie. 

 

Tabela 362: Liczba Gestorów w podziale na ocenę poziomu interoperacyjności systemu rejestru 

Ocena adekwatności poziomu interoperacyjności  rejestru do spełnianych przez niego funk-
cji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych 

Liczba Gestorów ocenia-
jących rejestr 

Ocena 1  - oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest całkowicie nieade-
kwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych 

0 

Ocena 2  - oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznacznym stop-
niu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw roz-
wojowych 

5 

Ocena 3  - oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w znacznym stopniu 
adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojo-
wych 

2 

Ocena 4  - oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest całkowicie adekwatny 
do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych 

1 
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Ocena adekwatności poziomu interoperacyjności  rejestru do spełnianych przez niego funk-
cji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych 

Liczba Gestorów ocenia-
jących rejestr 

Brak danych - oznacza, że Gestor nie dokonał oceny rejestru w tym temacie 9 

 

Informacje odnośnie oceny adekwatności poziomu interoperacyjności  rejestru do spełnianych przez niego 

funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych podsumowano także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 37: Liczba Gestorów w podziale na ocenę poziomu interoperacyjności systemu rejestru 

 

 

4.9.3.5 Interfejs systemu rejestru 

Interfejs systemu rejestru oceniany był dla następujących cech: 

• Przejrzystość 

• Intuicyjność 

• Atrakcyjność 

• Czytelność 

• Konfigurowalność 

Poniżej znajduje się uśredniona ocena interfejsu użytkownika z ocen wystawianych przez Gestorów dla 

rejestrów, które są prowadzone z użyciem systemu informatycznego, przy czym: 

• Ocena 1  - oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą  

• Ocena 2  - oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone 

daną cechą  

• Ocena 3  - oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone 

daną cechą 

• Ocena 4  - oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą  
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• Nie dotyczy - oznacza, że rejestr nie jest prowadzony z użyciem systemu informatycznego. 

 

Tabela 363: Liczba Gestorów w podziale na ocenę interfejsu systemu rejestru względem wytypowanych cech  

Średnia ocena interfejsu systemu rejestru Liczba Gestorów oceniających interfejs systemu rejestru  

Ocena 1 0 

Ocena w przedziale 1-2 0 

Ocena 2 0 

Ocena w przedziale 2-3 4 

Ocena 3 1 

Ocena w przedziale 3-4 4 

Ocena 4 3 

Nie dotyczy 5 

 

Informacje odnośnie oceny interfejsów analizowanych rejestrów podsumowano także na poniższym wykresie: 

 

Wykres 38: Zestawienie średniej oceny interfejsu systemu rejestru 
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4.9.4. Wnioski z analizy rejestrów w obszarze interoperacyjności 

Spośród 17 analizowanych rejestrów, 12 używa systemu informatycznego do przechowywania danych. Te, 

które nie używają systemu informatycznego przechowują dane w formie plików elektronicznych w formatach 

(doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, xml). Część rejestrów przechowuje dane zarówno w formie elektronicznej jak 

i papierowej. 

W zakresie systemów baz danych używanych w systemach wspierających funkcjonowanie rejestrów najczęściej 

używane są rozwiązania IBM BD2 i Microsoft SQL Server. 

W przypadku 10 rejestrów Gestorzy oceniają funkcjonujące rozwiązanie jako adekwatne do specyfiki rejestru 

i pełne, nie wymagające poprawy ani usprawnień. 

Prawie żaden rejestr nie używa wypracowanego standardu komunikacyjnego w ramach obszaru ochrony 

zdrowia. Jedynie dwa systemy współpracują z platformą ePUAP. Natomiast 9 z 17 rejestrów deklaruje 

integrację z tworzoną platformą P1. 

W zakresie używanych słowników, jedynym używanym w więcej niż jednym rejestrze słownikiem jest TERYT 

(5 spośród 12 używających systemów informatycznych rejestrów). Pozostałe słowniki używane przez 

pojedyncze rejestry to: ATC, MEDDRA, Standard Terms. Słowniki ICD-9, ICD-10 i System kodów resortowych są 

opublikowane w System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej ale nie są 

używane przez żaden inny analizowany rejestr. 

Gestorzy ocenili poziom interoperacyjności obecnych systemów rejestrów jako niezadowalający i wymagający 

poprawy. Tylko jeden rejestr osiągnął najwyższą ocenę. 

W ocenie interfejsu systemów rejestrów 4 rejestry otrzymały oceny wskazujące na potrzebę zmian w tym 

obszarze (Ocena w przedziale 2-3). 
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5. RELACJE POMIĘDZY REJESTRAMI 

Rozdział ten przedstawia analizę relacji pomiędzy badanymi rejestrami medycznymi, a także relacji tychże 

rejestrów z innymi rejestrami/systemami informatycznymi (zgodnie z definicją przedstawioną w niniejszym 

dokumencie w rozdziale 1.2 – Zastosowane pojęcia i skróty). Analiza relacji opiera się o dane uzyskane 

w trakcie wywiadów z Gestorami rejestrów. W ramach opisu relacji wyszczególniono informacje o rejestrach 

pokrewnych dla badanych rejestrów (funkcjonujących w ochronie zdrowia) oraz relacje z innymi 

rejestrami/systemami referencyjnymi, które stanowią źródło danych dla badanych rejestrów. Ponadto, 

w wyniku analizy stanu faktycznego rejestrów w Obszarze Danych wskazano potencjalne relacje między 

rejestrami/systemami.  
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5.1 PODSUMOWANIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ 

GESTORÓW 

Analiza w tym rozdziale opiera się o odpowiedzi udzielone przez Gestorów w autoryzowanych Ankietach 

w następujących pytaniach: 

1. Komunikacja rejestrów z zagranicą – na podstawie informacji zawartych w: Obszar 1, Punkt 1.4, 

Pytanie 1 i 4 

2. Komunikacja rejestrów z systemami referencyjnymi – na podstawie informacji zawartych w: Obszar 4, 

Punkt 4.5, Pytanie 1; Obszar 4, Punkt 4.1, Pytanie 1; Obszar 9, Punkt 9.2, Pytanie 6 i 7, a także na 

podstawie informacji odnośnie komunikacji rejestrów z zagranicą 

3. Rejestry pokrewne (podobne i komplementarne) – na podstawie informacji zawartych w: Obszar 4, 

Punkt 4.7, Pytanie 1 i 2 oraz w: Obszar 1, Punkt 1.3, Pytanie 3 

4. Dane przekazywane pomiędzy rejestrami – na podstawie informacji zawartych w: Obszar 4, Punkt 4.1, 

Pytanie 1 

Ponadto, w przypadku rejestrów, dla których niemożliwe było wykonanie wywiadu i uzyskanie autoryzowanej 

Ankiety, analiza opiera się na wiedzy eksperckiej zdobytej z innych źródeł niż wywiad z Gestorem. 
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5.1.1. Komunikacja rejestrów z zagranicą 

Analiza wskazanych w SOPZ rejestrów medycznych wykazała, iż tylko jeden z wytypowanych rejestrów 

faktycznie istniejących komunikuje się z zagranicą (szczegóły w poniższej tabeli). 

 

Tabela 364: Liczebność i udział procentowy badanych rejestrów względem komunikacji z zagranicą 

Komunikacja z zagranicą Liczba rejestrów Udział procentowy 

Rejestr komunikuje się z zagranicą 1 3% 

Rejestr nie komunikuje się z zagranicą 16 52% 

Brak danych 14 45% 

 

Wykres 39: Wykres ukazujący udział procentowy badanych rejestrów względem komunikacji z zagranicą 

 

 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 

przekazuje dane dotyczące zgłoszeń podejrzenia wystąpienia działań ubocznych do systemu EudraVigilance 

prowadzonego przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency). Dane te wykorzystywane są do 

oceny korzyści i ryzyka leków przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania bezpieczeństwa po 

przyznaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

Aktualnie przekazywanie danych do systemu EudraVigilance odbywa się poprzez wprowadzenie danych do 

formularza dostępnego online po zalogowaniu do systemu. Akcje te wykonywane są przez osoby uprawnione 

z krajowego urzędu ds. rejestracji leków, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Dodatkowo Gestor Rejestru Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych przekazał informację , iż jest w trakcie 

przygotowywania funkcjonalności, która umożliwi komunikację z zagranicą. Wybrane dane z systemu będą 

przekazywane do systemu EudraGMP należącego do Europejskiej Agencji Leków (EMA) z siedzibą w Wielkiej 

Brytanii w celu prezentacji w tym systemie informacji ze wszystkich krajów UE. 
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5.1.2. Komunikacja rejestrów z systemami referencyjnymi 

W badanej grupie rejestrów, jedynie w przypadku 8 potwierdzono komunikację z rejestrami referencyjnymi: 

 

Tabela 365: Liczebność i udział procentowy badanych rejestrów względem występowania komunikacji 

z systemami referencyjnymi 

Komunikacja z systemami referencyjnymi Liczba rejestrów Udział procentowy 

Występuje komunikacja z systemami referencyjnymi 8 26% 

Nie występuje komunikacja z systemami referencyjnymi 7 23% 

Brak danych 16 52% 

 

Wykres 40: Udział procentowy rejestrów względem występowania komunikacji z systemami referencyjnymi 

 

 

Poniższa tabela wskazuje przypisanie rejestrów do tych trzech grup: 
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Tabela 366: Zestawienie badanych rejestrów względem występowania komunikacji z systemami 

referencyjnymi 

Komunikuje się z syste-
mami referencyjnymi 

Nie komunikuje się z syste-
mami referencyjnymi 

Brak danych/Nie  

1. Centralna Ewidencja 
Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do 
Obrotu ** 

2. Centralny Rejestr 
Lekarzy 

3. Centralny Rejestr 
Pielęgniarek i Położ-
nych 

4. Centralny Rejestr 
Sprzeciwów na Pobra-
nie Komórek, Tkanek i 
Narządów ze Zwłok 
Ludzkich

*
 

5. Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych 

6. Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działal-
ność Leczniczą 

7. Rejestr Wytwór-
ców/Importerów Far-
maceutycznych 

8. Rejestr Zezwoleń na 
Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej *** 

1. Ewidencja Medycznych 
Laboratoriów 
Diagnostycznych i 
Mikrobiologicznych 

2. Rejestr Diagnostów Labo-
ratoryjnych 

3. Rejestr Farmaceutów 

4. Rejestr Jednostek 
Współpracujących z 
Systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 

5. Rejestr Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 

6. Rejestr zezwoleń na 
prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, 
punktów aptecznych oraz 
rejestr udzielonych zgód 
na prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i 
działów farmacji szpitalnej 

7. Wykaz Refundowanych 
Produktów Leczniczych i 
Wyrobów Medycznych 

1. Centralna Baza Umów 

2. Centralne Zasoby Słownikowe 

3. Centralny Wykaz Świadczeniodawców 

4. Ewidencja Inwalidów Wojennych / Wojskowych 

5. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Ministra Zdrowia 
Uprawnieniem do Świadczeń 

6. Ewidencja Osób z Przyznanym przez Wójta / Burmistrza 
/ Prezydenta Uprawnieniem do Świadczeń 

7. Ewidencja Umów na Wystawianie Recept / Ewidencja 
Wydanych Druków Recept 

8. Ewidencja Wydanych Druków Recept 

9. Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 

10. Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi 

11. Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i Przeszczepianie 
Komórek, Tkanek i Narządów 

12. Rejestr Incydentów Medycznych 

13. Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w 
sprawie Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń 
Lekarskich 

14. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie 
Upoważnienia do Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

15. Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej 

16. Rejestr Wyrobów Medycznych i Podmiotów 
Odpowiedzialnych za Ich Wprowadzanie do Obrotu i do 
Używania 

*) Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich jest modułem systemu PESEL. 

**) W przypadku Centralnej Ewidencji Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu komunikacja 

realizowana jest ręcznie  

***) Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej znajduje się na Platformie P2 w związku z czym istnieje możliwość 

komunikacji z ePUAP. 

 

Dalszej analizie poddane zostały wyłącznie rejestry komunikujące się z systemami referencyjnymi (tj. 

8 rejestrów wykazanych w kolumnie pierwszej powyższej tabeli). Rejestry te komunikują się z następującymi 

systemami: 
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Wykres 41: Liczba rejestrów komunikujących się z systemem referencyjnym 

 

 

Poniżej wskazano szczegółowo systemy z jakim komunikuje się każdy z 8 rejestrów oraz sposób komunikacji: 

 

Tabela 367: Zestawienie rejestrów względem komunikacji z poszczególnymi systemami referencyjnymi w 

podziale na metodę komunikacji 

Rejestr 

Komunikacja z systemami referencyjnymi 

CEIDG ePUAP 
Eudra-
GMP 

Eudra-
Vigilance 

KRUS PESEL REGON TERYT ZUS 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych 
Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu 

      offline           

Centralny Rejestr Lekarzy           offline   offline   

Centralny Rejestr Pielęgniarek i 
Położnych 

           offline   offline   

Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i Na-
rządów ze Zwłok Ludzkich* 

          online       

Centralny Wykaz Ubezpieczonych         offline offline   offline offline 

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

  online         online offline   

Rejestr Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych  

offline   offline             

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej 

  online               

*) Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich jest modułem systemu PESEL. 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 467 / 540 

 

5.1.3. Rejestry pokrewne (podobne i komplementarne) 

W badanej grupie rejestrów, jedynie w przypadku 10 potwierdzono występowanie pokrewnych rejestrów: 

 

Tabela 368: Zestawienie liczby oraz udziału procentowego rejestrów względem występowania rejestrów 

pokrewnych 

Występowanie pokrewnych rejestrów Liczba rejestrów Udział procentowy 

Istnieją pokrewne rejestry 10 32% 

Nie istnieją pokrewne rejestry 14 45% 

Brak danych 7 23% 

 

Wykres 42 Udział procentowy rejestrów względem faktu występowania pokrewnych rejestrów 

 

 

Poniższa tabela wskazuje przypisanie rejestrów do tych trzech grup: 
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Tabela 369: Zestawienie rejestrów względem faktu występowania rejestrów pokrewnych 

Istnieją pokrewne rejestry Nie istnieją pokrewne rejestry Brak danych 

1. Centralna Baza Umów  

2. Centralne Zasoby Słownikowe 

3. Centralny Wykaz Świadcze-
niodawców 

4. Centralny Wykaz Ubezpie-
czonych 

5. Ewidencja Medycznych 
Laboratoriów Diagnostycz-
nych i Mikrobiologicznych 

6. Ewidencja Umów na 
Wystawianie Recept / 
Ewidencja Wydanych Druków 
Recept 

7. Ewidencja Zasłużonych 
Dawców Przeszczepu 

8. Ewidencja Zasłużonych 
Honorowych Dawców Krwi 

9. Rejestr Podmiotów Wykonu-
jących Działalność Leczniczą 

10. Rejestr zezwoleń na 
prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych oraz rejestr 
udzielonych zgód na 
prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i 
działów farmacji szpitalnej 

1. Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożąda-
nych Działań Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu 

2. Centralny Rejestr Lekarzy  

3. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

4. Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie 
Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludz-
kich 

5. Ewidencja Wydanych Druków Recept 

6. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

7. Rejestr Farmaceutów 

8. Rejestr Jednostek Współpracujących z Syste-
mem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

9. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w 
Sprawie Upoważnienia do Wystawienia Za-
świadczeń Lekarskich 

10. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

11. Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

12. Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceu-
tycznych  

13. Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 
Farmaceutycznej 

14. Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych 
i Wyrobów Medycznych 

1. Ewidencja Inwalidów 
Wojennych / Wojskowych 

2. Ewidencja Osób z Przyzna-
nym przez Ministra Zdrowia 
Uprawnieniem do Świad-
czeń 

3. Ewidencja Osób z Przyzna-
nym przez Wójta / Burmi-
strza / Prezydenta Upraw-
nieniem do Świadczeń 

4. Ewidencja Zezwoleń na 
Pobieranie i Przeszczepianie 
Komórek, Tkanek i Narzą-
dów 

5. Rejestr Incydentów 
Medycznych 

6. Rejestr Lekarzy Dentystów, 
którzy Zgłosili Wniosek w 
sprawie Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń 
Lekarskich 

7. Rejestr Wyrobów Medycz-
nych i Podmiotów Odpo-
wiedzialnych za Ich Wpro-
wadzanie do Obrotu i do 
Używania 

 

Dalszej analizie poddane zostały wyłącznie rejestry dla których istnieją rejestry pokrewne (tj. 10 rejestrów 

wykazanych w kolumnie pierwszej powyższej tabeli). Gestorzy tych rejestrów wskazali następujące rejestry 

pokrewne: 
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Tabela 370: Zestawienie rejestrów, dla których istnieją rejestry pokrewne 

Rejestr 

Rejestry pokrewne 

Centralny 
Rejestr 

Świadcze-
niodaw-

ców 

Centralny 
Wykaz 

Ubezpieczo-
nych 

Krajowy rejestr zezwo-
leń na prowadzenie 

aptek ogólnodostęp-
nych, punktów aptecz-
nych oraz rejestr udzie-
lonych zgód na prowa-
dzenie aptek szpital-
nych i  zakładowych 

Okręgowy 
Rejestr 
Lekarzy 

Okręgowy 
Rejestr Pie-
lęgniarek i 
Położnych 

Rejestr Podmio-
tów Wykonują-
cych Działalność 

Leczniczą 
(RPWDL) 

Rejestr Usłu-
gobiorców 

(CSIOZ) 

Rejestr z 
KRUS 

Rejestr 
z ZUS 

Rejestr 
Żywych 
Dawców 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych 
      

X X X 
 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych i Mikrobiologicznych      

X 
    

Ewidencja Zasłużonych Dawców 
Przeszczepu          

X 

Ewidencja Zasłużonych Honorowych 
Dawców Krwi  

X 
        

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL) 

X 
  

X X 
     

Rejestr zezwoleń na prowadzenie 
aptek ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych oraz rejestr udzielonych 
zgód na prowadzenie aptek szpital-
nych, zakładowych i działów farmacji 
szpitalnej 

  
X 
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Natomiast tylko dla 7 rejestrów wykazano istnienie rejestrów podobnych i komplementarnych: 

 

Tabela 371: Liczba oraz udział procentowy rejestrów względem występowania rejestrów podobnych i 

komplementarnych dla rejestru 

Występowanie rejestrów podobnych i komplementarnych Liczba rejestrów Udział procentowy  

Istnieją rejestry podobne lub komplementarne dla rejestru 7 23% 

Nie istnieją rejestry podobne lub komplementarne dla rejestru 14 45% 

Brak danych 10 32% 

 

Wykres 43: Udział procentowy rejestrów względem faktu występowania rejestrów podobnych bądź 

komplementarnych dla rejestru 

 

 

Poniższa tabela wskazuje przypisanie rejestrów do tych trzech grup: 
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Tabela 372: Zestawienie rejestrów względem faktu występowania rejestrów podobnych bądź 

komplementarnych dla rejestru 

Istnieją rejestry podobne lub 
komplementarne 

Nie istnieją rejestry podobne lub kom-
plementarne 

Brak danych 

1. Centralna Baza Umów  

2. Centralna Ewidencja Zgła-
szanych Niepożądanych 
Działań Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do 
Obrotu 

3. Ewidencja Medycznych 
Laboratoriów Diagnostycz-
nych i Mikrobiologicznych 

4. Ewidencja Zasłużonych 
Honorowych Dawców Krwi 

5. Rejestr Podmiotów Wyko-
nujących Działalność Lecz-
niczą 

6. Rejestr Systemów Kodowa-
nia i Klasyfikacji Statystyki 
Resortowej 

7. Rejestr zezwoleń na 
prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, 
punktów aptecznych oraz 
rejestr udzielonych zgód na 
prowadzenie aptek 
szpitalnych, zakładowych i 
działów farmacji szpitalnej 

1. Centralne Zasoby Słownikowe 

2. Centralny Rejestr Lekarzy  

3. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Po-
łożnych 

4. Centralny Rejestr Sprzeciwów na 
Pobranie Komórek, Tkanek i Narzą-
dów ze Zwłok Ludzkich 

5. Centralny Wykaz Świadczeniodaw-
ców 

6. Ewidencja Umów na Wystawianie 
Recept 

7. Ewidencja Wydanych Druków Recept 

8. Ewidencja Zasłużonych Dawców 
Przeszczepu 

9. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

10. Rejestr Farmaceutów 

11. Rejestr Produktów Leczniczych Do-
puszczonych do Obrotu na Teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej 

12. Rejestr Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych  

13. Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 
Hurtowni Farmaceutycznej 

14. Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych i Wyrobów Medycznych 

1. Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

2. Ewidencja Inwalidów Wojennych / 
Wojskowych 

3. Ewidencja Osób z Przyznanym przez 
Ministra Zdrowia Uprawnieniem do 
Świadczeń 

4. Ewidencja Osób z Przyznanym przez 
Wójta / Burmistrza / Prezydenta 
Uprawnieniem do Świadczeń 

5. Ewidencja Zezwoleń na Pobieranie i 
Przeszczepianie Komórek, Tkanek i Na-
rządów 

6. Rejestr Incydentów Medycznych 

7. Rejestr Jednostek Współpracujących z 
Systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne 

8. Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgło-
sili Wniosek w sprawie Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

9. Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek 
w Sprawie Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń Lekarskich 

10. Rejestr Wyrobów Medycznych i 
Podmiotów Odpowiedzialnych za Ich 
Wprowadzanie do Obrotu i do Używania 

 

5.1.4. Dane przekazywane pomiędzy rejestrami 

Informacje zwarte w poniższym podrozdziale stanowią kompilację informacji zawartych w ankietach w ramach 

obszaru danych. Odpowiadając na pytanie dotyczące komunikacji z systemami referencyjnymi, posługując się 

zdefiniowaną listą rejestrów referencyjnych 

 

Tabela 373: Relacje z innymi rejestrami/systemami referencyjnymi* 

Rejestr 
Sposób 

komunikacji 
(Szczegóły komunikacji) 

(Dane wejściowe  

i wyjściowe) 

PESEL 

Centralny Rejestr Sprzeciwów 
na Pobranie Komórek, Tkanek 
i Narządów ze Zwłok Ludzkich  

Nie dotyczy rejestr jest modułem PESEL Nie dotyczy 
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Rejestr 
Sposób 

komunikacji 
(Szczegóły komunikacji) 

(Dane wejściowe  

i wyjściowe) 

Centralny Rejestr Lekarzy  Offline 
Zaszyfrowane dane przekazane są 
do uprawnionego pracownika MSW 
w celu weryfikacji. 

Wejściowe: imię , nazwisko, 
nazwisko rodowe lub poprzednie, 
pesel, adres zameldowania, data i 
miejsce urodzenia. Wyjściowe: 
imię , nazwisko, nazwisko rodowe 
lub poprzednie, pesel, adres 
zameldowania, data i miejsce 
urodzenia, data zgonu 

Centralny Rejestr Pielęgniarek 
i Położnych 

Offline 

Weryfikacja danych osobowych 
obiektów rejestru pod kątem 
zgodności z danymi rejestru PESEL 
oraz uzyskania informacji o 
ewentualnym zgonie. 

Wejście: dane osobowe obiektów 
rejestru Wyjście: zweryfikowane 
dane osobowe obiektów rejestru 

Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych 

Offline 

Instytucja odpowiedzialna za PESEL 
udostępnia aplikację, w której 
można zweryfikować dane osób 
(wyrywkowo) 

Jako kryterium - identyfikator lub 
inna dana umożliwiająca 
zidentyfikowanie osoby. 

ZUS 

Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych 

Online 
Mechanizm zapytań i odpowiedzi na 
potrzeby pobierania danych o 
uprawnionych do świadczeń. ** 

Brak danych 

KRUS 

Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych 

Offline 
Przekazywanie danych o osobach 
uprawnionych, dane przekazywane 
w postaci elektronicznej 

Brak danych 

TERYT 

Rejestr 
Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych  

Offline 
Dane aktualizowane w odstępach 
czasu pobierane pliki XML 

Brak danych 

Centralny Rejestr Pielęgniarek 
i Położnych 

Offline 
Pozyskiwanie bazy teryt na potrzeby 
słowników adresów 

Nie dotyczy 

Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych 

Offline 
Do CWU wprowadzane są dane z 
plików udostępnianych przez GUS. 

Dane zawarte w plikach 
udostępnianych przez GUS. 

Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Offline Import danych 

Adresy (nazwy ulic i miejscowości) 
są importowane na podstawie 
wartości udostępnianych przez 
TERYT. 

KRS 

Rejestr 
Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych 

Online KRS on-line Brak danych 

CEIDG 

Rejestr 
Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych  

Offline Funkcjonalność w trakcie realizacji Funkcjonalność w trakcie realizacji 

EudraGMP 
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Rejestr 
Sposób 

komunikacji 
(Szczegóły komunikacji) 

(Dane wejściowe  

i wyjściowe) 

Rejestr 
Wytwórców/Importerów 
Farmaceutycznych  

Offline 

Komunikacja w zakresie 
przekazywania danych dotyczących 
zezwoleń na wytwarzanie / import 
produktów leczniczych oraz 
certyfikatów GMP - funkcjonalność 
w trakcie realizacji 

Funkcjonalność w trakcie realizacji 

Systemy gabinetowe usługodawców, w ramach wystawiania zaświadczeń lekarskich 

Rejestr Lekarzy Dentystów, 
którzy Zgłosili Wniosek w 
sprawie Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń 
Lekarskich 

Online Brak danych Brak danych 

Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili 
Wniosek w Sprawie 
Upoważnienia do 
Wystawienia Zaświadczeń 
Lekarskich 

Online Brak danych Brak danych 

REGON 

Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Online 
Komunikacja za pomocą 
WebServices 

Nazwa podmiotu i REGON 

Centralny Rejestr Lekarzy 

Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność 
Leczniczą 

Brak danych Brak danych Brak danych 

*)   Systemy NIP i KRS nie zostały wskazane przez prze Gestorów, jako systemy w stosunku do których istnieją relacje. 

**) Gestor  rejestru nie ma pewności, czy jest uprawniony przez ZUS do udostępnienia informacji o specyfikacji interfejsu. 
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5.2 ANALIZA RELACJI MIĘDZY REJESTRAMI 

W ramach rozdziału opisane zostały poszczególne rejestry, o których informacje zostały przekazane przez 

Gestorów. W ramach kolejnych podrozdziałów zostanie dokonana ocena danych rejestru pod kątem ich 

unikalności. Każdy rejestr może zostać określony jako:  

• komplementarny – zawierający dane, które uzupełniają zakres innego rejestru, 

• podobny – zawierający dane, które częściowo lub w całości pokrywają zakres innego rejestru, 

• samodzielny – zawierające dane nie mające związku z innymi rejestrami podlegającymi analizie. 

Na koniec każdego podrozdziału zostanie przedstawiona rekomendacja dotycząca ewentualnych zmian oraz 

optymalizacji rozmieszczenia danych w rejestrach podlegających analizie. 

Dla ułatwienia analizy rejestry zostały pogrupowane względem obszarów merytorycznych, których dotyczą. 

Jakkolwiek są możliwe relacje między tymi obszarami, to większość referencji będzie się zawierała w ich 

ramach. Poniższy diagram obrazuje przypisanie rejestrów do poszczególnych obszarów. 
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Rejestr Podmiotów 

Wykonujących 

Działalność Leczniczą 

Centralny Wykaz 

Świadczeniodawców 

Rejestr zezwoleń na 

prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych… 

Ewidencja Medycznych 

Laboratoriów 

Diagnostycznych…. 

Rejestr Jednostek 

Współpracujących z 

Systemem PRM 

Centralny Wykaz 

Ubezpieczonych 

Ewidencja Zasłużonych 

Dawców Krwi 

Ewidencja Zasłużonych 

Dawców Przeszczepu 

Centralny Rejestr 

Sprzeciwów na 

Pobranie Komórek… 

Centralna Baza Umów 

Centralny Rejestr 

Lekarzy 

Ewidencja Umów na 

Wystawianie Recept 

Ewidencja Wydanych 

Druków Recept 

Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie 

Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń Lekarskich 

Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w 

Sprawie Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń 

Lekarskich 

Centralny Rejestr 

Pielęgniarek i 

Położnych 

Rejestr Diagnostów 

Laboratoryjnych 

Rejestr Farmaceutów 

Rejestr Wytwórców/ 

Importerów 

Farmaceutycznych 

Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej 

Rejestr Produktów 

Leczniczych (…) 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, 

Środków Żywieniowych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych 

Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu 

Centralne Zasoby 

Słownikowe 

Rejestr Systemów 

Kodowania i 

Klasyfikacji Statystyki 

Resortowej 

 
- Ewidencja Usługobiorców 

 
- Ewidencja Usługodawców 

 
- Ewidencja Pracowników Medycznych 

 
- Obrót produktami leczniczymi 

 
- Słowniki 

 
- Ankiety nieautoryzowane 

Rysunek 4: Obszary rejestrów 
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Z uwagi na fakt, że część Gestorów odmówiła uzupełnienia ankiet niektóre z nich zostały wypełnione 

samodzielnie przez Infovide-Matrix S.A. Takie rejestry zostały oznaczone w tytule podrozdziału przez dopisek 

„ankieta nieautoryzowana”. Dla tych rejestrów należy założyć pewien margines błędu wynikający z braku 

zaangażowania Gestora w określanie zakresu danych. 

5.2.1. Ewidencja Usługobiorców 

W zakresie niniejszego obszaru znajdują się rejestry, których dane w jakikolwiek sposób dotyczą usługobiorców. 

Mogą to być ich dane osobowe, jak również wszelkie uprawnienia dodatkowe, które im przysługują. 

W procesie ankietowania ustalono, że prowadzone są 4 rejestry objęte zakresem analizy: 

• Centralny Wykaz Ubezpieczonych, 

• Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, 

• Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu, 

• Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich. 

W kolejnych podrozdziałach rejestry te zostaną omówione pod kątem danych, jakie zawierają. 

5.2.1.1 Centralny Wykaz Ubezpieczonych 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr ten jest prowadzony wewnętrznie na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia i zawiera dane 

o płatnikach składek, świadczeniobiorcach oraz ich upoważnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej. Z uwagi 

na fakt, że CWU jest wewnętrzną bazą NFZ, nigdy nie był on udostępniany na zewnątrz i jego udostępnianie nie 

jest planowane. Dodatkowo baza zawiera szereg rozwiązań w modelu danych (głównie w postaci lokalnych 

identyfikatorów NFZ), które znacznie utrudniają integrację zewnętrznym systemom. 

Analiza zakresu danych rejestru 

W ankiecie Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał dla CWU 3 kategorie danych (szerzej opisane w punkcie 3.8.8): 

płatnik, składka oraz upoważniony do świadczeń. Zdawkowość, z jaką podane zostały opisy atrybutów znacznie 

utrudnia analizę, jednakże należy przyjąć że możliwe jest wyróżnienie zakresu danych, który jest wprowadzany 

pierwotnie w CWU oraz takiego, który może powstać na zasadzie importu ze źródeł zewnętrznych. 

Do pierwszej grupy na pewno należy zaliczyć w całości dane o składkach. Dodatkowo z atrybutów 

upoważnionych do świadczeń większość jest wprowadzanych w CWU (atrybuty od pkt. 9). 

Do drugiej grupy należą atrybuty upoważnionych do świadczeń o numerach od 1 do 8, które, jak zostało to 

wskazane w ankiecie, pochodzą z rejestru PESEL. Dodatkowo dane płatnika składek mogą być tożsame z danymi 

gromadzonymi przez ZUS oraz KRUS. Analiza tego zakresu jest niemożliwa ze względu na lakoniczność 

odpowiedzi NFZ. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych z całą pewnością może być komplementarny względem innych rejestrów. 

W szczególności można tu wskazać bazy prowadzone przez ZUS oraz KRUS. W ankiecie Gestor zaznaczył 

Centralny Wykaz Usługobiorców wdrażany w ramach P1 jako podobny. Ze względu na fakt, że CWU jest 

rejestrem wtórnym nie zaleca się jednak takiej klasyfikacji. 

Podobieństwa można doszukiwać się w zakresie danych osobowych przechowywanych przez NFZ, ZUS oraz 

KRUS. W celu odpowiedzi na to pytanie konieczne byłoby jednakże poszerzenie analizy o rejestry 

ubezpieczonych prowadzonych przez ZUS oraz KRUS. Niemniej prawdopodobny jest, że taka analiza wykazałaby 
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wtórność CWU względem ZUS oraz KRUS w pewnym zakresie danych, co nie kwalifikuje go jako rejestru 

podobnego. 

5.2.1.2 Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ankieta nieautoryzowana) 

Podsumowanie ankiety 

Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest rejestrem prowadzonym w postaci papierowej. Z tego 

względu jest zbiorem rozproszonym, a we wszelkich dalszych rozważania dotyczących ewentualnych 

podobieństw, komplementarności oraz rekomendacji należy uwzględnić również informatyzację rejestru. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych rejestru (opisany szerzej w rozdziale 3.16 ) zawiera praktycznie wyłącznie dane dotyczące 

odznaczeń honorowego dawcy i jako taki stanowi zbiór pierwotnie gromadzony w Ewidencji. Grupa danych 

określona jako „Dane dawcy krwi” teoretycznie mogłaby być powiązana z PESEL, jednakże w rejestrze nie jest 

gromadzony identyfikator, który takie połączenie by umożliwiał. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr mógłby stanowić zasób komplementarny względem szeregu rozwiązań (przykładem może tu być 

Platforma P1, Centralny Wykaz Ubezpieczonych, systemy usługodawców obsługujących kolejki na świadczenia), 

jednakże brak identyfikatora (i oczywiście jego papierowa postać) takie połączenie uniemożliwia. Jednocześnie 

przypisanie numerów PESEL na tym etapie funkcjonowania rejestru wydaje się być trudne i może wymagać 

powtórzenia ewidencji dawców. 

Jednocześnie dane osobowe dawców (data urodzenia i miejsce zamieszkania) mogłyby być teoretycznie 

pobierane z PESEL, jednak zakres ten wydaje się zbyt mały, aby uzasadniał koszty takiej integracji. 

5.2.1.3 Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 

Podsumowanie ankiety 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu jest rejestrem, który jest prowadzony w arkuszu Excel na 

podstawie danych przekazywanych przez Poltransplant w postaci papierowej. We wszelkich dalszych 

rozważania dotyczących ewentualnych podobieństw, komplementarności oraz rekomendacji należy uwzględnić 

również informatyzację rejestru. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych rejestru (opisany szerzej w punkcie 3.15.8) zawiera praktycznie wyłącznie dane dotyczące 

pobrań przeszczepu i jako taki stanowi zbiór pierwotnie gromadzony w Ewidencji. Grupa danych określona jako 

„Dane identyfikacyjne dawcy” teoretycznie mogłaby być powiązana z PESEL, jednakże zakres gromadzonych 

danych (imię, nazwisko data i miejsce urodzenia) wydaje się zbyt mały, aby uzasadnić koszty takiej integracji. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje szereg uprawnień (korzystanie poza 

kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, bezpłatne zaopatrzenie w niektóre leki), w związku z czym 

dane z rejestru są komplementarne względem ewidencji usługobiorców. 

5.2.1.4 Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich 

Podsumowanie ankiety 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich (CRS) jest rejestrem, 

który stanowi część bazy PESEL. Oznacza to, że sam rejestr stanowi jedynie tabelę większej bazy danych, bazy, 
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do której dostęp jest bardzo restrykcyjnie kontrolowany. Wszelkie relacje z CRS należy analizować przez ten 

właśnie pryzmat. Na potrzeby dalszej analizy przyjęto założenie, że rozważana jest migracja CRS z bazy PESEL na 

rozwiązanie niezależne (taka też rekomendacja przedstawiona zostanie w rozdziale 6. W przeciwnym 

przypadku określanie poziomu podobieństwa z PESEL jest nieistotne. 

Analiza zakresu danych rejestru 

W CRS składowane są trzy kategorie danych (opisane szerzej w rozdziale 3.6.8): 

• dotyczące osoby objętej sprzeciwem 

• dotyczące osoby zgłaszającej sprzeciw (może to być osoba, której sprzeciw dotyczy, bądź jej 

przedstawiciel ustawowy), 

• dotyczące samego sprzeciwu. 

Dane osoby zgłaszającej sprzeciw oraz objętej sprzeciwem, za wyjątkiem adresu korespondencyjnego zawarte 

są również w bazie PESEL. W takim przypadku zasadne jest przechowywanie w CRS jedynie identyfikatora 

osoby (w tym przypadku jest to numer PESEL). Pozostałe dane pobierane byłyby z bazy PESEL. Rozważeniu 

należy poddać pozostawienie tych pól w CRS jako opcjonalne na wypadek, w którym przedstawicielem 

ustawowym zgłaszającym sprzeciw byłaby osoba nie figurująca w bazie PESEL. 

Dane dotyczące sprzeciwu są pierwotnie wprowadzane w CRS, w związku z tym referencja do zewnętrznych nie 

jest możliwa. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Specyfika CRS uniemożliwia zakwalifikowanie go do jednej kategorii. Przyjmując go za część PESEL należałoby 

uznać CRS (a właściwie tabelę PESEL) za rejestr samodzielny. Jeżeli jednak rejestr ten stałby się osobnym 

rozwiązaniem, wówczas byłby on podobny do PESEL. 

5.2.2. Ewidencja Usługodawców 

W zakresie niniejszego obszaru znajdują się rejestry, których dane w jakikolwiek sposób dotyczą 

usługodawców. Są to co do zasady dane adresowe i organizacyjne podmiotów oraz ich uprawnienia do 

prowadzenia działalności. 

W procesie ankietowania ustalono, że prowadzone jest 6 rejestrów objętych zakresem analizy: 

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

• Centralny Wykaz Świadczeniodawców, 

• Centralna Baza Umów, 

• Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, 

• Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych, 

• Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

W kolejnych podrozdziałach rejestry te zostaną omówione pod kątem danych, jakie zawierają. 

5.2.2.1 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) zakresem danych obejmuje podmioty 

lecznicze oraz praktyki lekarzy i lekarzy dentystów. Wykorzystywany jest jako rejestr pierwotny do zasilania 
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Centralnego Wykazu Usługodawców Platformy P1, a wpisy do niego są obligatoryjne, choć dokonywane przez 

same zaewidencjonowane podmioty. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych (określony dokładnie w rozdziale 3.24.8) zawiera pozycje, które w znacznej mierze pokrywają się 

z Centralny Wykazem Świadczeniodawców, nawet jeżeli ich struktura pozostaje różna. Centralny Wykaz 

Świadczeniodawców pozostaje jednocześnie szerszym zbiorem niż RPWDL. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Bazując na samym zakresie danych rejestrów należałoby uznać RPWDL za podobny do Centralnego Wykazu 

Świadczeniodawców, jednocześnie będący podzbiorem tego ostatniego. Niemniej zgodnie ze zdaniem 

Narodowego Funduszu Zdrowia Centralny Wykaz Świadczeniodawców nie jest rejestrem jako takim, a bazą 

systemu informatycznego. Biorąc to pod uwagę należy uznać RPWDL jako pierwotną ewidencję podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą i rejestr komplementarny do pozostałych z tego obszaru. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że integracja RWPDL z Centralnym Wykazem Świadczeniodawców może być 

znacznie utrudniona ze względu na różnice w identyfikatorach (NFZ wykorzystuje wewnętrzny identyfikator 

systemowy bez znaczenia biznesowego) oraz różnice w strukturach danych. 

5.2.2.2 Centralny Wykaz Świadczeniodawców (ankieta nieautoryzowana) 

Podsumowanie ankiety 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców jest wewnętrzną bazą świadczeniodawców wykorzystywaną przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontraktowania i rozliczania świadczeń. Zawiera w sobie zagregowany 

zbiór wszystkich podmiotów, z którymi fundusz podpisuje umowy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, jednostki 

ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym, laboratoria 

diagnostyczne i mikrobiologiczne, podmioty wykonujące działalność leczniczą, praktyki zawodowe oraz punkty 

apteczne. 

Struktura danych jednocześnie utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia udostępnianie tych danych 

poza NFZ. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Na zakres Centralnego Wykazu Świadczeniodawców należy spojrzeć przez pryzmat jego roli: wewnętrznej bazy 

danych systemu. Jako taki zawiera on praktycznie wszystkie dane składowane w rejestrach dedykowanych: 

RPWDL, Rejestrze Aptek, Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych oraz 

Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dane te są dodatkowo 

wzbogacone przez informacje wykorzystywane przez NFZ w bieżącej działalności. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Uwzględniając fakt, że dane w Centralnym Wykazie Świadczeniodawców są wprowadzane przez NFZ rejestr ten 

(nawet przy założeniu, że jest to wewnętrzna baza danych) należy uznać za podobny do pozostałych rejestrów 

obszaru. Jednocześnie właściwym jest aby docelowo Centralny Wykaz Świadczeniodawców zasilany był 

z rejestrów pierwotnych. Uwzględniając różnice w modelach danych oraz brak publicznych identyfikatorów 

może to się okazać zadaniem skomplikowanym. 
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5.2.2.3 Centralna Baza Umów (ankieta nieautoryzowana) 

Podsumowanie ankiety 

Centralna Baza Umów jest wewnętrzną bazą systemu Narodowego Funduszu Zdrowia uzupełniającą Centralny 

Wykaz Świadczeniodawców o informacje dotyczące zawartych umów i oferowanych świadczeń 

refundowanych. Nie jest ona udostępniana systemom poza NFZ (za wyjątkiem ekstraktu danych do Platformy 

P1). 

Analiza zakresu danych rejestru 

Dane zawarte w bazie (opisane szerzej w rozdziale 3.1.8) ograniczają się do zawartych umów oraz zakresu 

świadczeń. Zawierają referencję do Centralnego Wykazu Świadczeniodawców wykorzystując wewnętrzne 

identyfikatory NFZ. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Biorąc pod uwagę zakres danych składowanych w Centralnej Bazie Umów dla całego SIOZ korzystnie byłoby 

uznać ją za rejestr, którego udostępnianie jest możliwe poza NFZ, choć ze względu na problemy z ustaleniem 

wspólnego identyfikatora dla wszystkich podmiotów będzie to zadanie nietrywialne. Z tego względu również 

bazę tą można określić jako komplementarną względem rejestrów przechowujących dane podmiotów. 

5.2.2.4 Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr 

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

Podsumowanie ankiety 

Rejestr ten (nazywany dalej w skrócie Rejestrem Aptek) jest prowadzony w ramach Systemu P2 i zawiera dane 

organizacyjne oraz dotyczące personelu aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych, jak również 

działów farmacji szpitalnej i punktów aptecznych. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres objęty Rejestrem Aptek (szerzej opisany w rozdziale 3.29) zawiera: dane podmiotu, dane kierownika 

oraz dane właściciela. Dane podmiotu są gromadzone pierwotnie w rejestrze aptek. Część rejestru dotycząca 

danych właściciela prawdopodobnie mogłaby być zintegrowana z rejestrami zewnętrznymi (np. z CEiDG), lecz 

połączenie to nie jest objęte niniejszą analizą. Dane kierownika mogłyby zostać zaczerpnięte z rejestru 

Naczelnej Izby Aptekarskiej, jednakże ich zakres jest zbyt mały aby uzasadnić koszty takiej integracji. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Biorąc pod uwagę fakt, że Rejestr Aptek jest zbiorem pierwotnym jest on (lub być powinien) komplementarny 

względem rejestrów wykorzystujących dane o objętych nim podmiotach. W ramach niniejszej analizy do takich 

zbiorów należy Centralny Wykaz Świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5.2.2.5 Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych 

Podsumowanie ankiety 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych jest prowadzona przez Krajową 

Izbę Diagnostów Laboratoryjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

Analiza zakresu danych rejestru 

W ramach rejestru gromadzone są dane (szerzej opisane w rozdziale 3.10) adresowe oraz ewidencyjne 

laboratorium. Są one wprowadzane pierwotnie w jego ramach. 
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Określenie rejestru względem zakresu danych 

Biorąc pod uwagę fakt, że Ewidencja jest zbiorem pierwotnym jest ona (lub być powinna) komplementarna 

względem rejestrów wykorzystujących dane o objętych nią podmiotach. W ramach niniejszej analizy do takich 

zbiorów należy Centralny Wykaz Świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5.2.2.6 Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne jest prowadzony przez 

poszczególnych wojewodów bez wykorzystania systemu informatycznego. Jego dane są publikowane w różnej 

postaci na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Z uwagi na to wszelkie rozważania dotyczące 

komplementarności oraz integracji należy prowadzić uwzględniając konieczność zinformatyzowania oraz 

scentralizowania danych. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych (szerzej opisany w rozdziale 3.21.8) obejmuje dane o zdolności organizacyjnej jednostek 

współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Z uwagi na fakt, że jednostki te nie muszą 

(i z reguły nie są) podmiotami leczniczymi należy uznać, że ich dane są wprowadzane pierwotnie w tym 

rejestrze. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Biorąc pod uwagę fakt, że Rejestr jest zbiorem pierwotnym jest on (lub być powinien) komplementarny 

względem rejestrów wykorzystujących dane o objętych nim podmiotach. W ramach niniejszej analizy do takich 

zbiorów należy Centralny Wykaz Świadczeniodawców. 

5.2.3. Ewidencja Pracowników Medycznych 

W zakresie niniejszego obszaru znajdują się rejestry, których dane w jakikolwiek sposób dotyczą pracowników 

medycznych. Są to co do zasady dane ewidencyjne izb zawodowych, uprawnienia oraz dane kontraktowe NFZ 

i ZUS. 

W procesie ankietowania ustalono, że prowadzone jest 8 rejestrów objętych zakresem analizy: 

• Centralny Rejestr Lekarzy, 

• Ewidencja Umów na Wystawianie Recept, 

• Ewidencja Wydanych Druków Recept, 

• Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń 

Lekarskich, 

• Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania 

Zaświadczeń Lekarskich, 

• Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych, 

• Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, 

• Rejestr Farmaceutów. 

W kolejnych podrozdziałach rejestry te zostaną omówione pod kątem danych, jakie zawierają. 
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5.2.3.1 Centralny Rejestr Lekarzy 

Podsumowanie ankiety 

Centralny Rejestr Lekarzy (CRL) prowadzony jest przez Naczelną Izbę Lekarską. Swoim zakresem obejmuje dane 

dotyczące przebiegu edukacji i pracy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Dane z CRL są udostępniane do 

Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych Platformy P1. Warto zaznaczyć, że CRL jest częścią większej 

platformy informatycznej udostępniającej intranetowe funkcjonalności użytkownikom i jest z nią silnie 

powiązany. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres rejestru (opisany szerzej w rozdziale 3.4 zawiera dane osobowe oraz dane o zatrudnieniu i edukacji 

lekarzy oraz lekarzy dentystów. Dane osobowe w części pokrywającej się zakresem z PESEL są z nim ręcznie 

weryfikowane. W pozostałej części są one pierwotnie wprowadzane w CRL. 

Dane dotyczące zatrudnienia w przypadku atrybutów określających miejsce pracy dają możliwość integracji 

z Rejestrem Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (z wykorzystaniem numeru REGON lub numeru 

wpisu do rejestru). Pozostałe informacje są pierwotnie wprowadzane w CRL. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr należy określić jako komplementarny. Rejestry komplementarne zostaną wskazane w dalszej części 

analizy. Rozważenia wymaga automatyzacja komunikacji z PESEL (po udostępnieniu odpowiednich interfejsów) 

oraz z RPWDL. Z uwagi na wydajność komunikacja ta powinna się ograniczać jedynie do weryfikacji danych, nie 

do ich bieżącego udostępniania. 

5.2.3.2 Ewidencja Umów na Wystawianie Recept (ankieta nieautoryzowana) 

Podsumowanie ankiety 

Ewidencja Umów na Wystawianie Recept jest wewnętrzną bazą danych Narodowego Funduszu Zdrowia 

zawierającą informacje o umowach podpisanych z lekarzami, lekarzami dentystami oraz felczerami. Dane 

Ewidencji nie są udostępniane systemom zewnętrznym. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres Ewidencji (szerzej opisany w rozdziale 3.13) zawiera dane podmiotu, z którym jest zawarta umowa oraz 

zakres upoważnienia. O ile zakres upoważnienia jest wprowadzany pierwotnie w Ewidencji, to dane podmiotu 

mogą zostać pobrane z Centralnego Rejestru Lekarzy (w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów) lub Rejestru 

Felczerów (w przypadku felczerów i starszych felczerów, rejestr jest poza zakresem niniejszej analizy). 

Identyfikatorem, który mógłby być wykorzystany do takiego połączenia jest Numer Prawa Wykonywania 

Zawodu. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Dane wprowadzane są pierwotnie w Ewidencji może ona więc być komplementarna względem Centralnego 

Rejestru Lekarzy oraz Rejestru Felczerów. 

5.2.3.3 Ewidencja Wydanych Druków Recept (ankieta nieautoryzowana) 

Pomimo faktu, że samodzielnie przeprowadzona analiza (ze względu na odmowę udzielenia informacji przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia) nie wykazała różnic pomiędzy Ewidencją Wydanych Druków Recept a Ewidencją 

Umów na Wystawianie Recept należy założyć, że takie różnice istnieją. Dotyczą one jednakże 

najprawdopodobniej danych wprowadzanych pierwotnie w NFZ, co oznacza, że wnioski dotyczące Ewidencji 

Wydanych Druków Recept mogą być tożsame z tymi opisanymi  w powyższym rozdziale). 
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5.2.3.4 Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń 

Lekarskich (ankieta nieautoryzowana) 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr jest wewnętrzną bazą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która gromadzi informacje o wnioskach 

lekarzy o wydanie druków ZUS-ZLA. Dane te nie są udostępniane poza ZUS. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres rejestru (szerzej opisany w rozdziale 3.23) zawiera dane osobowe identyfikacyjne i osobowe lekarza, 

dane dotyczące zatrudnienia oraz dotyczące druków ZUS-ZLA. 

Dane dotyczące druków ZUS-ZLA oraz zatrudnienia są przetwarzane wewnętrznie w ZUS, więc ich ewentualna 

integracja pozostaje w gestii Zakładu. 

Dane osobowe oraz identyfikacyjne lekarza mogą zostać z kolei zintegrowane z Centralnym Rejestrem Lekarzy. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Dane wprowadzane są pierwotnie w Rejestrze może on więc być komplementarny względem Centralnego 

Rejestru Lekarzy. 

5.2.3.5 Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania 

Zaświadczeń Lekarskich 

Z uwagi na fakt, że rejestr jest analogiczny do bazy opisanej w powyższym rozdziale, wnioski go dotyczące 

również pozostają analogiczne. 

5.2.3.6 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

Podsumowanie ankiety 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) prowadzony jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 

i Położnych. Swoim zakresem obejmuje dane dotyczące przebiegu edukacji i pracy zawodowej osób nim 

objętych. Dane z CRPiP są udostępniane do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych Platformy P1. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres rejestru (opisany szerzej w rozdziale 3.5.8) zawiera dane osobowe oraz dane o zatrudnieniu i edukacji 

pielęgniarek i położnych. Dane osobowe mogą być importowane do rejestru z bazy PESEL. W pozostałej części 

są one pierwotnie wprowadzane w CRPiP. 

Dane dotyczące zatrudnienia w przypadku atrybutów określających miejsce pracy dają możliwość integracji 

z Rejestrem Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (wymaga to jednak wprowadzenia brakującego 

identyfikatora). Pozostałe informacje są pierwotnie wprowadzane w CRPiP. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr należy określić jako komplementarny, przy czym zbiory, względem których ta relacja zachodzi nie są 

objęte niniejszą analizą. 

5.2.3.7 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (RDL) prowadzony jest przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

Swoim zakresem obejmuje dane dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu diagnostów. Dane z RDL są 

udostępniane do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych Platformy P1. 
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Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres rejestru (opisany szerzej w rozdziale 3.18) zawiera dane osobowe oraz dane o uprawnieniach 

diagnostów. Dane osobowe mogą być importowane do rejestru z bazy PESEL. W pozostałej części są one 

pierwotnie wprowadzane w RDL. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr należy określić jako komplementarny. W ramach niniejszej analizy relacja taka zachodzi z Ewidencją 

Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych. 

5.2.3.8 Rejestr Farmaceutów 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr Farmaceutów (RF) prowadzony jest przez Naczelną Izbę Aptekarską. Swoim zakresem obejmuje dane 

dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu farmaceutów oraz ich wykształcenia. Dane z RF są udostępniane 

do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych Platformy P1. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres rejestru (opisany szerzej w rozdziale 3.19.8) zawiera dane osobowe, dane o uprawnieniach oraz 

wykształceniu farmaceutów. Dane osobowe mogą być importowane do rejestru z bazy PESEL. W pozostałej 

części są one pierwotnie wprowadzane w RF. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr należy określić jako komplementarny. W ramach niniejszej analizy relacja taka zachodzi z Rejestrem 

Aptek. 

5.2.4. Obrót produktami leczniczymi 

W zakresie niniejszego obszaru znajdują się rejestry, których dane w jakikolwiek sposób dotyczą obrotu 

produktami leczniczymi. Są to co do zasady dane ewidencyjne podmiotów oraz informacje związane z samymi 

produktami. 

W procesie ankietowania ustalono, że prowadzone jest 5 rejestrów objętych zakresem analizy: 

• Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych, 

• Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, 

• Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• Wykaz Refundowanych Produktów  Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych, 

• Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 

Obrotu. 

W kolejnych podrozdziałach rejestry te zostaną omówione pod kątem danych, jakie zawierają. 

5.2.4.1 Rejestr Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr zawiera dane wytwórców oraz importerów posiadających zezwolenie na wytwarzanie lub import 

produktów leczniczych. Rejestr powstał jako autorskie rozwiązanie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

i zawiera w pełni autorski model danych. Część danych jest przekazywana do systemu EudraGMP, co 

dodatkowo usztywnia rozwiązanie. 
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Analiza zakresu danych rejestru 

W zakresie rejestru pozostają następujące dane (opisane szerzej w rozdziale 3.28): 

• dane wytwórców i importerów, 

• dane osób wykwalifikowanych, 

• dane inspektorów, 

• dane zezwoleń. 

Obiekty te w zakresie swoich atrybutów nie przystają w żaden sposób do rejestrów objętych analizą. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Z uwagi na unikalność obiektów oraz ich atrybutów oraz brak powiązań z rejestrami objętymi analizą rejestr 

można określić jako samodzielny. 

5.2.4.2 Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr zawiera dane dotyczące hurtowni farmaceutycznych i składów konsygnacyjnych produktów leczniczych, 

składów celnych produktów leczniczych oraz podmiotów będących ich właścicielami a także związanych z nimi 

zezwoleń. Rejestr funkcjonuje w ramach Systemu P2. 

Analiza zakresu danych rejestru 

W zakresie rejestru pozostają następujące dane (opisane szerzej w rozdziale 3.30.8): 

• dane hurtowni farmaceutycznych, 

• dane komór przeładunkowych, 

• dane właścicieli hurtowni, 

• dane osób wykwalifikowanych, 

• dane zezwoleń. 

Obiekty te w zakresie swoich atrybutów nie przystają w żaden sposób do rejestrów objętych analizą. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Z uwagi na unikalność obiektów oraz ich atrybutów oraz brak powiązań z rejestrami objętymi analizą rejestr 

można określić jako samodzielny. 

5.2.4.3 Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr jest prowadzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych i zawiera dane produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Dane z rejestru 

dostępne są w postaci eksportu. Rejestr Produktów Leczniczych zasila Rejestr Leków Platformy P1. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych rejestru (szerzej opisany w rozdziale 3.24.8) obejmuje jedynie dane produktów leczniczych. Są 

one pierwotnie wprowadzane w tymże rejestrze. 
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Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr ten jest komplementarny względem Wykazu Refundowanych Produktów  Leczniczych, Środków 

Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego i Wyrobów Medycznych w zakresie produktów 

leczniczych oraz Centralnej Ewidencji Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu. 

5.2.4.4 Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego 

Przeznaczenia Żywieniowego i Wyrobów Medycznych 

Podsumowanie ankiety 

Wykaz prowadzony jest przez Ministerstwo Zdrowia w postaci arkuszy Excel. Zawiera dane dotyczące poziomu 

refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych. Jego dane w zakresie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych są 

importowane do Rejestru Leków Platformy P1. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Zakres danych Wykazu (szerzej opisany w rozdziale 3.31.8) zawiera informacje o: 

• produktach leczniczych, 

• środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

• wyrobach medycznych. 

Dane produktów leczniczych można podzielić na część opisową produktu oraz część dotyczącą refundacji. 

W pierwszym przypadku może ona zostać zastąpiona referencją do Rejestru Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Druga część jest pierwotnie wprowadzana 

w Wykazie. 

Dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie istnieją 

pierwotne rejestry, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych prowadzi jedynie słownik wyrobów medycznych. 

Pomimo tego analizowanego Wykazu nie można uznać za pierwotny w tym zakresie z uwagi na fakt, że 

gromadzi on dane jedynie o środkach i wyrobach podlegających refundacji. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Rejestr ten jest komplementarny względem Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych rejestr należy uznać za samodzielny z uwagi na brak pierwotnych 

rejestrów. 

5.2.4.5 Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu 

Podsumowanie ankiety 

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu jest 

nie tyle rejestrem, co bazą danych zgłoszeń przekazywanych przez lekarzy oraz samych pacjentów. Baza jest 

prowadzona w postaci arkusza Excel oraz bazy Access przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Baza danych zawiera w swoim zakresie (szerzej opisanym w rozdziale 3.2.8) dane zgłoszenia, które zawierają 
referencję do produktu leczniczego, którego ono dotyczy. Zgłoszenia są anonimowe (zapisywany jest jedynie 
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login użytkownika). Referencja do produktu leczniczego umożliwia połączenie Ewidencji z Rejestrem Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Jako, że Ewidencja stanowi de facto operacyjną bazę danych nie można określić poziomu jej 
komplementarności ani podobieństwa. 

5.2.5. Słowniki 

W zakresie obszaru znalazły się dwa zasoby słownikowe, które zostały opisane w kolejnych podrozdziałach. 

5.2.5.1 Centralne Zasoby Słownikowe (ankieta nieautoryzowana) 

Centralne Zasoby Słownikowe stanowią wewnętrzną bazę danych słowników utrzymywaną na potrzeby 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na odmowę uzupełnienia ankiety przez Gestora niemożliwe jest 

ustalenie czy słowniki w niej zawarte są tworzone w ramach Centralnych Zasobów Słownikowych czy 

importowane z zasobów zewnętrznych. Tym samym niemożliwe jest określenie podobieństwa tychże zasobów. 

5.2.5.2 Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

Podsumowanie ankiety 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej (RSK) jest bazą słowników utrzymywaną przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Analiza zakresu danych rejestru 

Na chwilę obecną w ramach RSK utrzymywane są słowniki procedur medycznych (ICD-9) oraz kodów 

resortowych. Zasób ten jest uznawany za referencyjny dla tych słowników. 

Określenie rejestru względem zakresu danych 

Ze względu na specyfikę RSK nie można określić poziomu komplementarności. 
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6. MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI I WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY 

REJESTRAMI 

Niniejszy rozdział przedstawia analizę możliwości integracyjnych rejestrów w zakresie opisanym w rozdziale 5. 

Dla zapewnienia jasności analizy przedstawione zostaną jedynie te rejestry, dla których wskazano możliwość 

i sensowność integracji. Dla zapewnienia spójności analiza przedstawiona zostanie w podziale na obszary 

wskazane w rozdziale 5 dla poszczególnych par rejestrów. 

W ostatniej części rozdziału przedstawione zostanie podsumowanie integracji rejestrów objętych niniejszą 

analizą z Systemem P1. 
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6.1 ANALIZA MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI I WYMIANY INFORMACJI 

MIĘDZY REJESTRAMI 

Ocenie zostały poddane rejestry, dla których w rozdziale 5 została wykazana możliwość i sensowność integracji. 

Analizie poddane zostały głównie rozwiązania techniczne rejestrów oraz aspekty organizacyjne. 

Założono, że integracji podlegać mogą rejestry, dla których istnieje możliwość wymiany danych na drodze 

automatycznej, dopuszczając jedynie ręczne okresowe importowanie zbiorów danych. Na tej podstawie 

rejestry podzielono na dwie grupy: spełniające warunki integracji oraz wymagające migracji lub rozbudowy. Dla 

każdego rejestru przedstawiona została rekomendacja ewentualnych dalszych kroków. 

6.1.1. Ewidencja Usługobiorców 

6.1.1.1 Centralny Wykaz Ubezpieczonych – PESEL 

Z uwagi na fakt, że Centralny Wykaz Ubezpieczonych prowadzony jest w ramach dojrzałego systemu 

informatycznego istnieje potencjalna możliwość integracji z rejestrem PESEL. Z uwagi na wymogi 

wydajnościowe polegać by ona musiała na okresowym imporcie odpowiednich tabel PESEL do CWU. 

Jednocześnie po stronie rejestru PESEL istnieje potencjalna możliwość udostępnienia takich danych.  

Centralny Wykaz Ubezpieczonych: spełnia warunki integracji 

PESEL: spełnia warunki integracji 

6.1.1.2 Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – PESEL 

Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest prowadzona w postaci papierowej, co wyklucza 

integrację bez dokonania migracji. Jednocześnie rozszerzenia (o identyfikator dawcy) wymaga zakres danych, 

a to dodatkowo komplikuje proces. Niemniej rekomendowana jest informatyzacja rejestru. 

Potencjalne obciążenie rejestru nie powinno być znaczne, co pozwala na wykorzystanie usług sieciowych po 

stronie PESEL do pobierania danych i znosi konieczność okresowego importu danych. Taka funkcjonalność 

będzie oczywiście możliwa do zastosowania po udostępnieniu rzeczonej usługi po stronie PESEL. 

Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi: wymaga migracji 

PESEL: wymaga rozbudowy 

6.1.2. Ewidencja Usługodawców 

6.1.2.1 Centralny Wykaz Świadczeniodawców – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

Istnieje potencjalna możliwość integracji danych tych dwóch rejestrów, jednakże proces ten wymagał będzie 

znacznych nakładów pracy. Z uwagi na obciążenie CWŚ rozważać należy jedynie okresowy eksport danych 

z RPWDL, do którego jest on przygotowany. Zdecydowanie więcej pracy wymagać będzie dostosowanie modeli 

danych oraz identyfikatorów, która to praca potencjalnie wykonana będzie musiała zostać po obu stronach 

relacji. Szczególnie kłopotliwe będzie ustalenie wspólnego identyfikatora wiarygodnego dla obu stron. Niemniej 

jednak rekomendowane jest przeprowadzenie co najmniej prac analitycznych zmierzających w kierunku 

uspójnienia obu rejestrów. 
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Centralny Wykaz Świadczeniodawców: wymaga rozbudowy 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: wymaga rozbudowy 

6.1.2.2 Centralny Wykaz Świadczeniodawców – Centralna Baza Umów 

Obie bazy, jako wewnętrzne rozwiązania Narodowego Funduszu Zdrowia są zintegrowane w stopniu 

wystarczającym. 

6.1.2.3 Centralny Wykaz Świadczeniodawców – Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek 

szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej 

Istnieje możliwość zintegrowania CWŚ oraz Rejestru Aptek z wykorzystaniem istniejących identyfikatorów. 

Z uwagi na obciążenie i charakter CWŚ rekomendowane jest wykorzystanie okresowego eksportu danych 

z Rejestru Aptek jako scenariusza integracyjnego. Rejestr Aptek do takiej komunikacji jest przygotowany, 

jednakże po stronie CWŚ wymagane będą prace rozwojowe. 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców: wymaga rozbudowy 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód 

na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej: spełnia warunki integracji 

6.1.2.4 Centralny Wykaz Świadczeniodawców – Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 

i Mikrobiologicznych 

Integracja CWŚ oraz Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych wymagać 

będzie uzgodnienia wspólnego identyfikatora oraz migracji danych po jednej ze stron. Z uwagi na obciążenie 

i charakter CWŚ rekomendowane jest wykorzystanie okresowego eksportu danych z Ewidencji jako scenariusza 

integracyjnego. Potencjalnie prace rozwojowe mogą być wymagane po obu stronach relacji. 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców: wymaga rozbudowy 

Ewidencja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Mikrobiologicznych: wymaga rozbudowy 

6.1.2.5 Centralny Wykaz Świadczeniodawców – Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 

W przypadku Rejestru Jednostek Współpracujących z PRM warunkiem koniecznym do rozpoczęcia integracji 

jest migracja rejestru do rozwiązania scentralizowanego oraz utworzenie spójnej bazy danych. Po spełnieniu 

tych warunków istnieje możliwość przeprowadzenia integracji przy użyciu istniejących identyfikatorów (NIP, 

REGON), choć zapewne będzie to wymagało prac rozwojowych również po stronie CWŚ. 

Centralny Wykaz Świadczeniodawców: wymaga rozbudowy 

Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne: wymaga rozbudowy 

6.1.3. Ewidencja Pracowników Medycznych 

6.1.3.1 Centralny Rejestr Lekarzy - PESEL 

Centralny Rejestr Lekarzy już w tej chwili łączy swoje dane z rejestrem PESEL, chociaż jest to proces w pełni 

manualny, wymagający zaangażowania dwóch osób. Niemniej jednak integracja tych dwóch rejestrów jest 
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możliwa, chociaż wymagać będzie zmian po stronie CRL. Z racji potencjalnie niewielkiego obciążenia możliwe 

jest zastosowanie usług sieciowych w momencie, w którym zostaną one udostępnione po stronie PESEL. 

Centralny Rejestr Lekarzy: wymaga rozbudowy 

PESEL: spełnia warunki integracji\wymaga rozbudowy 

6.1.3.2 Ewidencja Umów na Wystawianie Recept – Centralny Rejestr Lekarzy, Rejestr Felczerów 

Należy rozważyć integrację Ewidencji z Centralnym Rejestrem Lekarzy oraz z Rejestrem Felczerów w trybie 

okresowych eksportów z tych rejestrów. Wszystkie rejestry prowadzone są w systemach informatycznych 

jednakże sama Ewidencja będzie wymagała budowy odpowiednich interfejsów. CRL oraz RF są przygotowane 

do integracji. 

Ewidencja Umów na Wystawianie Recept: wymaga rozbudowy 

Centralny Rejestr Lekarzy: spełnia warunki integracji, Rejestr Felczerów: spełnia warunki integracji 

6.1.3.3 Ewidencja Wydanych Druków Recept – Centralny Rejestr Lekarzy, Rejestr Felczerów 

Pomimo faktu, że samodzielnie przeprowadzona analiza (ze względu na odmowę udzielenia informacji przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia) nie wykazała różnic pomiędzy Ewidencją Wydanych Druków Recept a Ewidencją 

Umów na Wystawianie Recept należy założyć, że takie różnice istnieją. Dotyczą one jednakże 

najprawdopodobniej danych wprowadzanych pierwotnie w NFZ, co oznacza, że wnioski dotyczące Ewidencji 

Wydanych Druków Recept mogą być tożsame z tymi opisanymi  w rozdziale 6.1.3.2). 

6.1.3.4 Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń 

Lekarskich – Centralny Rejestr Lekarzy 

Należy rozważyć integrację Rejestru z Centralnym Rejestrem Lekarzy. Obie bazy prowadzone są w ramach 

systemów informatycznych, jednakże Rejestr może wymagać dodatkowych prac rozwojowych. Centralny 

Rejestr Lekarzy jest przygotowany do wymiany danych. Z uwagi na potencjalne obciążenie należy brać pod 

uwagę okresowy eksport danych z CRL. 

Rejestr Lekarzy, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania Zaświadczeń Lekarskich: 

wymaga rozbudowy 

Centralny Rejestr Lekarzy: spełnia warunki integracji 

6.1.3.5 Rejestr Lekarzy Dentystów, którzy Zgłosili Wniosek w Sprawie Upoważnienia do Wystawiania 

Zaświadczeń Lekarskich 

Z uwagi na fakt, że rejestr jest analogiczny do bazy opisanej w rozdziale 6.1.3.4 wnioski go dotyczące również 

pozostają analogiczne. 

6.1.3.6 Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych - PESEL 

Należy rozważyć integrację Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych z PESEL. Połączenie to może się 

odbywać na zasadzie okresowych importów do CRPiP, jednakże lepszym rozwiązaniem byłaby weryfikacja 

wpisów z PESEL w czasie rzeczywistym. Do tego drugiego rozwiązania konieczne zbudowanie odpowiednich 

usług w PESEL. 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych: wymaga rozbudowy 

PESEL: spełnia warunki integracji\wymaga rozbudowy 
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6.1.3.7 Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych - PESEL 

Należy rozważyć integrację Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych z PESEL. Połączenie to może się odbywać na 

zasadzie okresowych importów do RDL, jednakże lepszym rozwiązaniem byłaby weryfikacja wpisów z PESEL 

w czasie rzeczywistym. Do tego drugiego rozwiązania konieczne zbudowanie odpowiednich usług w PESEL. 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych: wymaga rozbudowy 

PESEL: spełnia warunki integracji\wymaga rozbudowy 

6.1.3.8 Rejestr Farmaceutów - PESEL 

Należy rozważyć integrację Rejestru Farmaceutów z PESEL. Połączenie to może się odbywać na zasadzie 

okresowych importów do RF, jednakże lepszym rozwiązaniem byłaby weryfikacja wpisów z PESEL w czasie 

rzeczywistym. Do tego drugiego rozwiązania konieczne zbudowanie odpowiednich usług w PESEL. 

Rejestr Farmaceutów: wymaga rozbudowy 

PESEL: spełnia warunki integracji\wymaga rozbudowy 

6.1.4. Obrót produktami leczniczymi 

6.1.4.1 Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego 

Przeznaczenia Żywieniowego i Wyrobów Medycznych - Rejestr Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Należy rozważyć integrację Wykazu Refundowanych Produktów Leczniczych z Rejestrem Produktów 

Leczniczych. Aby to uczynić konieczne jest jednakże wdrożenie systemu informatycznego obsługującego Wykaz. 

Dodatkowo należy również wytworzyć odpowiednie usługi integracyjne po stronie Rejestru. Z uwagi na 

konieczność publikacji danych w publicznym Internecie należy brać pod uwagę okresowy eksport danych z 

Rejestru Produktów Leczniczych jako scenariusz integracyjny. 

Wykaz Refundowanych Produktów Leczniczych, Środków Spożywczych Specjalnego Przeznaczenia 

Żywieniowego i Wyrobów Medycznych: wymaga migracji 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wymaga 

rozbudowy 

6.1.4.2 Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu - Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Z racji faktu, że Centralna Ewidencja jest de facto operacyjną bazą danych, nie rejestrem, zdecydowanie 

zalecana jest jej integracja z Rejestrem Produktów Leczniczych. Oczywiście aby było to możliwe konieczne jest 

wdrożenie platformy informatycznej, która na to pozwoli (możliwe jest nawet wykorzystanie do tego celu 

istniejącej bazy Access). Ponieważ oba rozwiązania pozostają w gestii Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych komunikacja między rozwiązaniami mogłaby 

odbywać się w czasie rzeczywistym. Aby to osiągnąć konieczne jest dodatkowo rozbudowanie Rejestru 

Produktów Leczniczych. 
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Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu: 

wymaga migracji 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wymaga 

rozbudowy 

6.1.5. Słowniki 

6.1.5.1 Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej 

Rejestry Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej jest specyficznym rozwiązaniem jeśli chodzi o 

aspekty integracyjne. Z uwagi na fakt, że jest to zbiór słowników nie może być tu mowy o automatycznej 

integracji. Jednakże należy przyjąć, że administrator każdego systemu korzystającego z obsługiwanych przez 

RSK słowników powinien pobierać ich aktualne wersje właśnie z tej platformy. 
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6.2 INTEGRACJA Z P1 

Szereg rejestrów objętych niniejszą analizą przekazuje (lub będzie przekazywać) swoje dane do Platformy P1. 

W każdym przypadku integracja jest oczywista i wynika bezpośrednio z charakteru rejestru. Poniższa tabela 

przedstawia listę rejestrów, sposób integracji oraz podsumowanie jej zakresu. W przypadku rejestrów, których 

Gestorem jest Narodowy Fundusz Zdrowia pod uwagę należy wziąć, że wszelkie ustalenia dotyczące integracji 

nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Tabela przedstawia propozycję, jaka została przedstawiona NFZ. 

W tabeli uwzględniono również rejestry, które w chwili obecnej nie są integrowane z P1, a taka integracja 

mogłaby przynieść potencjalne korzyści. Są one oznaczone jako „propozycja”. 

 

Tabela 374: Integracja z P1 

Nazwa rejestru Zakres danych Sposób integracji 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych Informacje o ubezpieczeniu (eWUŚ) 
Usługa, okresowy 
eksport 

Ewidencja Zasłużonych Honorowych Dawców 
Krwi (propozycja) 

Informacje o uprawnieniach dodatkowych 
wynikających ze statusu Honorowego Dawcy Krwi 

Okresowy eksport 

Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepu 
(propozycja) 

Informacje o statusie dawcy, do wiadomości 
usługobiorcy 

Okresowy eksport 

Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie 
Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok 
Ludzkich 

Informacje o statusie sprzeciwu Usługa 

Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 

Dane usługodawców Okresowy eksport 

Centralna Baza Umów 
Dane dotyczące oferowanych świadczeń 
refundowanych 

Okresowy eksport 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek … Dane dotyczące aptek Okresowy eksport 

Centralny Rejestr Lekarzy W zakresie danych lekarzy i lekarzy dentystów Okresowy eksport 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych W zakresie danych pielęgniarek i położnych Okresowy eksport 

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych W zakresie danych diagnostów laboratoryjnych Okresowy eksport 

Rejestr Farmaceutów W zakresie danych farmaceutów Okresowy eksport 

Rejestr Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu … 

Dane dotyczące produktów leczniczych na 
potrzeby Rejestru Leków 

Okresowy eksport 

Wykaz Refundowanych Produktów 
Leczniczych, Środków Spożywczych 
Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego i 
Wyrobów Medycznych 

Dane dotyczące poziomu refundacji produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby 
Rejestru Leków, dane wyrobów medycznych 

Okresowy eksport 

Rejestr Systemów Kodowania i Klasyfikacji 
Statystyki Resortowej 

W zakresie udostępnianych słowników Okresowy eksport 
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6.3 ANALIZA RYZYKA 

W ramach niniejszego rozdziału przedstawiona zostanie analiza ryzyka związanego z integracją i wymianą 

informacji między rejestrami. Całość analizy dotyczy relacji między rejestrami opisanych w rozdziale 6.1. 

Dla każdego ryzyka określone zostaną następujące cechy: 

• nazwa ryzyka – prosta definicja ryzyka ułatwiająca jego identyfikację, 

• charakterystyka ryzyka – opis wydarzenia lub sytuacji powodującej wystąpienie danego ryzyka oraz 

skutków w przypadku jego wystąpienia, 

• kategoria ryzyka – identyfikacja charakteru ryzyka. 

Podczas analizy ryzyka zastosowano następującą klasyfikację kategorii ryzyk: 

• ekonomiczne – związane z finansowaniem integracji, 

• techniczne – związane z rozwiązaniami technicznymi, 

• prawne – związane z aspektami prawnymi integracji, 

• organizacyjne – związane z aspektami formalno-instytucjonalnymi oraz organizacyjno-zarządczymi. 

Każde ryzyko zostało sklasyfikowane względem: 

• prawdopodobieństwa wystąpienia, 

• wpływu na integrację. 

Opisane zostały również rekomendowane sposoby reakcji na każde ryzyko. 

W niniejszej analizie zastosowano następującą skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: prawie pewne, 

realne, mało realne, sporadyczne. 

Na potrzeby oceny wpływu skutków wystąpienia ryzyka na realizację Projektu zastosowano ocenę 

negatywnego wpływu tego ryzyka na jeden z czterech obszarów związanych z zarządzaniem integracją: budżet, 

czas, zakres, jakość.  

Do opisu parametru wpływu zastosowano następującą klasyfikację. 

 

Tabela 375: Klasyfikacja oceny ryzyka 

Poziom Opis Budżet Czas Zakres Jakość 

1 
Pomijal-
ne 

Nieznaczne 
zwiększenie 
kosztów 

Nieznaczne 
przekroczenie 
terminów realizacji 
prac 

Zakres prac zmniejszony 
w prawie nie zauważalnym 
zakresie 

Zmniejszenie jakości 
produktów w prawie nie 
zauważalnym zakresie 

2 małe 
Zwiększenie 
kosztów poniżej 
10% budżetu 

Przekroczenie 
terminów poniżej 
10% czasu 

Znaczny obszar zakresu 
dotknięty zmianami 
jednakże nieznacznie 
pogorszenie z punktu 
widzenia użytkownika 
końcowego 

Utrata jakości dotyczy 
jednie, niektórych 
produktów jednakże 
nieznacznie pogorszenie 
z punktu widzenia 
użytkownika końcowego 

4 poważne 
Zwiększenie 
kosztów pomiędzy 
10 a 40% budżetu 

Przekroczenie 
terminów od 10% 
do 20% czasu 

Zmniejszenie zakresu prac 
na nieakceptowanym 
poziomie przez Beneficjenta 

Obniżenie jakości nie do 
przyjęcia przez 
Beneficjenta 
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Poziom Opis Budżet Czas Zakres Jakość 

5 
Katastro-
falne 

Zwiększenie 
kosztów powyżej 
40% budżetu 

Przekroczenie 
terminów powyżej 
20% czasu 

Projekt i jego produkty 
są całkowicie nieużyteczne 

Integracja jest całkowicie 
nieużyteczna 

 

Zestawiając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz ocenę jego wpływu na integrację uzyskano wagę, 

która określa skutek zagrożenia i wykorzystywana jest do opracowania map ryzyka. Waga ta stanowi parametr, 

który determinuje dalsze działania, jakie powinny zostać podjęte. 

Poniżej przedstawiona została macierz wag ryzyka, jaką wykorzystano się do określenia wagi ryzyka. 

 

Tabela 376: Macierz wag ryzyka 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne) 2 3 4 4 

3 (realne) 2 2 3 4 

2 (mało realne) 1 1 3 3 

1 (sporadyczne) 1 1 2 2 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdefiniowano następujące ryzyka dla integracji analizowanych rejestrów 

medycznych. 

 

Tabela 377: Analiza ryzyka – podsumowanie 

Lp. Nazwa ryzyka Charakterystyka ryzyka 

1. Ekonomiczne 

1.1 
Brak zabezpieczenia 
środków po stronie 
Gestora 

Każda inicjatywa integracyjna wymaga zaangażowania środków po obu stronach relacji. 
Brak zabezpieczenia takich środków oznacza niemożność przeprowadzenia integracji. 

2. Techniczne 

2.1 Niska jakość danych 
Niska jakość danych w integrowanych rejestrach może obniżyć wartość całego 
rozwiązania i mieć wpływ na pracochłonność. 

2.2 
Wyciek danych 
wrażliwych 

Integracja oraz migracja rejestrów, które do tej pory funkcjonowały w postaci 
rozproszonej papierowej wprowadza nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
danych i ich wyciekiem. 

3. Prawne 

3.1 
Opóźnienie we 
wprowadzaniu zmian 
w legislacji 

Praktycznie każda integracja rejestrów wymaga odpowiednich umocowań prawnych. 
Brak lub opóźnienie we wprowadzaniu tychże może spowodować niemożność realizacji 
integracji lub dodatkowych kosztów związanych z przesunięciem harmonogramu. 
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Lp. Nazwa ryzyka Charakterystyka ryzyka 

3.2 
Zmiana zakresu danych 
rejestru wynikająca 
z legislacji 

W trakcie trwania projektu integracyjnego możliwe jest pojawienie się nowych aktów 
prawnych, zmieniających dotychczasową postać rejestrów i wymuszające dostosowanie 
rozwiązania. 

3.3 

Brak uznania przez 
Gestora prowadzonego 
zbioru danych za 
rejestr 

Obowiązujący porządek prawny wprowadza definicję rejestru medycznego, jednakże 
istnieje ryzyko, iż o ile dany zbiór nie zostanie wprost określony mianem rejestru 
medycznego, Gestor z różnych przyczyn może podnosić, iż prowadzony przez niego zbiór 
nie mieści się we wskazanej definicji a co za tym idzie nie jest rejestrem medycznym. 
Brak wyraźnego określenia, który ze zbiorów posiada miano rejestru medycznego może 
spowodować opóźnienie bądź niemożność realizacji integracji lub może wiązać się 
z dodatkowymi kosztami związanymi z przesunięciem harmonogramu. 

4. Organizacyjne 

4.1 
Brak zasobów ludzkich 
po stronie Gestora 

Przeprowadzenie integracji wymagało będzie zaangażowania zasobów ludzkich po 
stronie Gestorów. Ich niedostępność dla projektu może mieć wpływ na jakość 
i terminowość prac. 

4.2 
Brak współpracy ze 
strony Gestora 

Skuteczna integracja wymaga woli współpracy ze strony Gestora. Jej brak może 
doprowadzić do fiaska integracji. 

4.3 
Brak zgody na 
udostępnienie danych 
z PESEL 

Zbiór PESEL zawiera dane osobowe i dostęp do niego jest silnie kontrolowany przez 
MSW. Brak dobrego uzasadnienia do udostępniania danych może spowodować 
niemożność przeprowadzenia integracji. 

4.4 
Brak spójnych 
identyfikatorów 

Analiza szczegółowa może wykazać, że wstępne założenia co do spójności 
identyfikatorów w rejestrach integrowanych były błędne. Będzie to niosło ze sobą 
konieczność wypracowania alternatywnego rozwiązania. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy ryzyka dla integracji analizowanych rejestrów. 

 

Tabela 378: Analiza ryzyka – Opóźnienie we wprowadzaniu zmian w legislacji 

Nazwa ryzyka Opóźnienie we wprowadzaniu zmian w legislacji 

Charakterystyka ryzyka 
Praktycznie każda integracja rejestrów wymaga odpowiednich umocowań prawnych. Brak 
lub opóźnienie we wprowadzaniu tychże może spowodować niemożność realizacji integracji 
lub dodatkowych kosztów związanych z przesunięciem harmonogramu. 

Kategoria ryzyka Prawne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Poważne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko Odpowiednie monitorowanie prac legislacyjnych w trakcie trwania projektu. 
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Tabela 379: Macierz wag ryzyka - Opóźnienie we wprowadzaniu zmian w legislacji 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)   3  

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 380: Analiza ryzyka – Brak zabezpieczenia środków po stronie Gestora 

Nazwa ryzyka Brak zabezpieczenia środków po stronie Gestora 

Charakterystyka ryzyka 
Każda inicjatywa integracyjna wymaga zaangażowania środków po obu stronach relacji. Brak 
zabezpieczenia takich środków oznacza niemożność przeprowadzenia integracji. 

Kategoria ryzyka Ekonomiczne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Katastrofalne 

Waga 4 

Reakcje na ryzyko 
Należy zadbać o zabezpieczenie odpowiednich środków (po stronie Gestora lub inicjatora 
integracji) przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. 

 

Tabela 381: Macierz wag ryzyka – Brak zabezpieczenia środków po stronie Gestora 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)    4 

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     
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Tabela 382: Analiza ryzyka – Brak zasobów ludzkich po stronie Gestora 

Nazwa ryzyka Brak zasobów ludzkich po stronie Gestora 

Charakterystyka ryzyka 
Przeprowadzenie integracji wymagało będzie zaangażowania zasobów ludzkich po stronie 
Gestorów. Ich niedostępność dla projektu może mieć wpływ na jakość i terminowość prac. 

Kategoria ryzyka Organizacyjne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Małe 

Waga 2 

Reakcje na ryzyko 
Należy w trakcie planowania prac minimalizować konieczność angażowania personelu 
Gestora. 

 

Tabela 383: Macierz wag ryzyka – Brak zasobów ludzkich po stronie Gestora 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)  2   

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 384: Analiza ryzyka – Brak współpracy ze strony Gestora 

Nazwa ryzyka Brak współpracy ze strony Gestora 

Charakterystyka ryzyka 
Skuteczna integracja wymaga woli współpracy ze strony Gestora. Jej brak może 
doprowadzić do fiaska integracji. 

Kategoria ryzyka Organizacyjne 

Prawdopodobieństwo Mało realne 

Skutki Katastrofalne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko 
W trakcie planowania zakresu projektu należy uwzględnić wymagania Gestorów oraz 
zweryfikować ich stosunek do integracji. 
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Tabela 385: Macierz wag ryzyka – Brak współpracy ze strony Gestora 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)     

2 (mało realne)    3 

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 386: Analiza ryzyka – Zmiana zakresu danych rejestru wynikająca z legislacji 

Nazwa ryzyka Zmiana zakresu danych rejestru wynikająca z legislacji 

Charakterystyka ryzyka 
W trakcie trwania projektu integracyjnego możliwe jest pojawienie się nowych aktów 
prawnych, zmieniających dotychczasową postać rejestrów i wymuszające dostosowanie 
rozwiązania. 

Kategoria ryzyka Prawne 

Prawdopodobieństwo Mało realne 

Skutki Małe 

Waga 1 

Reakcje na ryzyko Należy na bieżąco monitorować inicjatywy legislacyjne dotyczące integrowanych rejestrów. 

 

Tabela 387: Macierz wag ryzyka – Zmiana zakresu danych rejestru wynikająca z legislacji 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)     

2 (mało realne)  1   

1 (sporadyczne)     
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Tabela 388: Analiza ryzyka – Niska jakość danych 

Nazwa ryzyka Niska jakość danych 

Charakterystyka ryzyka 
Niska jakość danych w integrowanych rejestrach może obniżyć wartość całego rozwiązania i 
mieć wpływ na pracochłonność. 

Kategoria ryzyka Techniczne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Poważne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko 
Podczas planowania prac należy uwzględnić konieczność weryfikacji jakości danych i 
ewentualnych kroków zaradczych. 

 

Tabela 389: Macierz wag ryzyka – Niska jakość danych 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)   3  

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 390: Analiza ryzyka – Brak zgody na udostępnienie danych z PESEL 

Nazwa ryzyka Brak zgody na udostępnienie danych z PESEL 

Charakterystyka ryzyka 
Zbiór PESEL zawiera dane osobowe i dostęp do niego jest silnie kontrolowany przez MSW. 
Brak dobrego uzasadnienia do udostępniania danych może spowodować niemożność 
przeprowadzenia integracji. 

Kategoria ryzyka Organizacyjne 

Prawdopodobieństwo Mało realne 

Skutki Katastrofalne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko 
Przed rozpoczęciem integracji należy zadbać o odpowiednie podstawy prawne dla 
przekazywania danych z PESEL. 
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Tabela 391: Macierz wag ryzyka – Brak zgody na udostępnienie danych z PESEL 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)     

2 (mało realne)    3 

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 392: Analiza ryzyka – Brak spójnych identyfikatorów 

Nazwa ryzyka Brak spójnych identyfikatorów 

Charakterystyka ryzyka 
Analiza szczegółowa może wykazać, że wstępne założenia co do spójności identyfikatorów w 
rejestrach integrowanych były błędne. Będzie to niosło ze sobą konieczność wypracowania 
alternatywnego rozwiązania. 

Kategoria ryzyka Organizacyjne 

Prawdopodobieństwo Mało realne 

Skutki Poważne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko 
Należy jak najwcześniej w projekcie potwierdzić spójność identyfikatorów między 
rejestrami. 

 

Tabela 393: Macierz wag ryzyka – Brak spójnych identyfikatorów 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)     

2 (mało realne)   3  

1 (sporadyczne)     
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Tabela 394: Analiza ryzyka – Wyciek danych wrażliwych 

Nazwa ryzyka Wyciek danych wrażliwych 

Charakterystyka ryzyka 
Integracja oraz migracja rejestrów, które do tej pory funkcjonowały w postaci rozproszonej 
papierowej wprowadza nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i ich 
wyciekiem. 

Kategoria ryzyka Techniczne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Poważne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko 
Konieczne jest zapewnienie na etapie projektów odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
danych zarówno na płaszczyźnie technicznej, jak i organizacyjnej. 

 

Tabela 395: Macierz wag ryzyka – Wyciek danych wrażliwych 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)     

3 (realne)   3  

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     

 

Tabela 396: Analiza ryzyka – Brak uzyskania pełnej wiedzy na temat funkcjonowania podmiotowych 

rejestrów medycznych 

Nazwa ryzyka 

Brak uzyskania pełnej wiedzy na temat funkcjonowania podmiotowych rejestrów me-
dycznych z uwagi na fakt, że Gestor nie uznaje prowadzonego zbioru danych mianem 

rejestru. 

Charakterystyka ryzyka 

Obowiązujący porządek prawny wprowadza definicję rejestru medycznego, jednakże istnieje 
ryzyko, iż o ile dany zbiór nie zostanie wprost określony mianem rejestru medycznego, 
Gestor z różnych przyczyn może podnosić, iż prowadzony przez niego zbiór nie mieści się we 
wskazanej definicji a co za tym idzie nie jest rejestrem medycznym. Brak wyraźnego okre-
ślenia, który ze zbiorów posiada miano rejestru medycznego może spowodować opóźnienie 
bądź niemożność realizacji integracji lub może wiązać się z dodatkowymi kosztami związa-
nymi z przesunięciem harmonogramu. 

Kategoria ryzyka Prawne 

Prawdopodobieństwo Realne 

Skutki Poważne 

Waga 3 

Reakcje na ryzyko Uporządkowanie rejestrów medycznych 
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Tabela 397: Macierz wag ryzyka – Brak uzyskania pełnej wiedzy na temat funkcjonowania podmiotowych 

rejestrów medycznych 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Skutek 

(1)  

pomijalne 

(2) 

Małe 

(3) 

poważne 

(4) 

katastrofalne 

4 (prawie pewne)    4 

3 (realne)   3 4 

2 (mało realne)     

1 (sporadyczne)     
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7. PODSUMOWANIE 

W ramach zamówienia przewidziane było przeprowadzenie 102 badań ankietowych. Rozpoczęcie procesu 

ankietowania poprzedzone było skierowaniem do Gestorów dwóch pism. Pierwsze pismo zostało 

przygotowane i przekazane Gestorom przez Beneficjenta analizy CSIOZ (znak: BZP.062.12.1013 z dnia 

05.12.2013 r.) ukazujące wagę zaplanowanego przedsięwzięcia:  

„Celem przeprowadzenia analizy jest uzyskanie aktualnej, rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na 

temat formy prowadzenia, aspektów technicznych i prawnych oraz zakresu informacyjnego 

medycznych rejestrów podmiotowych oraz uzyskanie możliwości wszechstronnego korzystania z tej 

wiedzy za pomocą zaprojektowanej i zaimplementowanej bazy danych. Dane te będą niezwykle 

przydatne w procesie zarządzania funkcjonowaniem zarówno Platformy P1 jak i Platformy P2 o których 

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

poz. 657, z późń. zm.). Informacje te stanowić będą także istotny wkład w realizację nowej perspektywy 

finansowej UE na lata 2014-2020 w której zaplanowano kolejne horyzontalne działania dotyczące 

rejestrów publicznych w tym rejestrów funkcjonujących w ochronie zdrowia. W związku z powyższym - 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą do Gestorów 

Rejestrów o umożliwienie przeprowadzenia wywiadu w Państwa Instytucji.”  

Kolejne pismo jako Zamawiający skierowała Władza Wdrażająca Programy Europejskie (znak: WWPE-

PS.4221.1.4.34.2013/Ima z dnia 10 grudnia 2013 r.) informując Gestorów, iż zleciła wykonanie analizy 

wytypowanych 30 rejestrów medycznych w wyniku czego powstanie „Raport z przeglądu stanu 30 medycznych 

rejestrów podmiotowych”. WWPE podkreśliła w piśmie:  

„Mając na uwadze, że Umowa przewiduje przeprowadzenie Ankiety wśród Gestorów rejestrów, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z wymienionym Wykonawcą w zakresie udzielenia 

wyczerpujących i niezbędnych informacji wspierających Wykonawcę przy opracowywaniu 

przedmiotowego Raportu”.   

W związku z obszernością ankiety zarówno pod względem ilości pytań a co za tym idzie ilości stron jak 

i różnorodności badanych obszarów, Gestorzy otrzymywali ankietę wraz z instrukcją wypełnienia co najmniej 

tydzień przed planowanym wywiadem. W ankiecie występowały pytania, które po stronie Gestorów 

angażowały osoby z wiedzą min. prawniczą, finansową, techniczną. W związku z powyższym częstokroć do 

przeprowadzenia ankiety dochodziło trzy – cztery  tygodnie po pierwszym kontakcie Wykonawcy z Gestorem. 

Obszerność ankiety powodowała również znaczne zaangażowanie czasowe po stronie Gestorów, którzy 

pomimo tego w większości wypadków poświęcili czas na przekazanie informacji ankieterom w trakcie 

wywiadów. Zdarzały się jednak wypadki odmowy wzięcia udziału w ankietach uzasadniane zbyt wielką 

czasochłonnością procesu gromadzenia i przekazywania danych objętych ankietami. Przykładem może takiej 

sytuacji może być stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, który w piśmie do Dyrektora Centrum Systemów 

Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Pana Marcina Kędzierskiego, znak: NFZ/CF/DI/2014/075/004/W/02307/EK 

z dnia 27 stycznia 2014 uzasadniło odmowę przeprowadzenia ankiet podkreślając: 

„(…) oraz mając na uwadze obszerny zakres merytoryczny, szczegółowość i czasochłonność 

przeprowadzenia prac analitycznych niezbędnych do wypełnienia ankiet (…) (jedna ankieta zajmuje 

nawet ok. 10 godzin), a także inne ważne i priorytetowe prace prowadzone aktualnie przez NFZ oraz 

wymagany przez Państwa krótki termin na wypełnienie ankiet informuję, że w odniesieniu do: 

Centralnego Wykazu Świadczeniodawców, Centralnej Bazy Umów, Centralnych Zasobów 
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Słownikowych, Ewidencji Umów na Wystawienie Recept, Ewidencji Wydanych Druków Recept, 

Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie wypełnić ankiet w wymaganym kształcie i terminie.” 

Cytowane powyżej przesłanki były częstokroć wykorzystywane w argumentacji odmowy przeprowadzenia 

wywiadu i udziału Gestora w uzupełnieniu wstępnie wypełnionej przez Wykonawcę ankiety. Należy podkreślić, 

iż z punktu widzenia poszczególnych Gestorów udział w ankietach był dobrowolny i podejmowali oni decyzję o 

przekazaniu informacji o badanych rejestrach w sposób niezależny od Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

Kolejnym napotkanym zagadnieniem – zarówno w trakcie umawiania spotkań z Gestorami jak i podczas samych 

wywiadów – była wskazywana przez ankietowanych kwestia wrażliwości przekazywanych danych głównie 

z obszarów bezpieczeństwa i danych osobowych. Przykładem może być korespondencja emaliowa prowadzona 

z ZUS. Pan Rafał Truszkowski przekazał Wykonawcy niniejszej analizy w dniu 27 stycznia 2014 r. następującą 

informację: 

„Ankieta była analizowana przez nasze służby ochrony danych osobowych – jest do nich sporo uwag. 

Naszym zdaniem część danych o których jest mowa w ankiecie nie może być w taki sposób 

udostępniana. Szczególnie dotyczy to Rozdziału „Mechanizmy kontroli”; takie informacje stanowią 

tajemnice prawnie chronioną, o której mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, 

ponieważ są to informacje opisujące sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Udostępnienie takich 

informacji jest możliwe na podstawie przepisu prawa lub umowy, której stroną jest Zakład. Będziemy 

występować do CSIOZ w oficjalnym pismem w tej sprawie.” 

Podsumowując powyższe można dojść do wniosku, że ankieta na podstawie której minimalny zakres został 

określony w SOPZ była zbyt obszerna a jej szczegółowość stanowiła zasadnicze utrudnienie w realizacji zadania 

jakim było przeprowadzenie ankiet. Doświadczenie zdobyte w trakcie ankietowania potwierdziło, iż 

przeprowadzanie zbyt szczegółowych, technicznych i czasochłonnych ankiet doprowadza do znużenia 

respondenta, który w wyniku zbyt długiego spotkania (lub kilku spotkań) zaczyna czuć się zniechęcony. Często 

wpływało to na udzielanie zdawkowych odpowiedzi w celu przyspieszenia zakończenia wywiadu, który 

niejednokrotnie kolidował z bieżącymi zadaniami osoby udzielającej wywiadu. 

W wyniku podjętych przez Wykonawcę działań, aktywnie wspieranych przez Zamawiającego (WWPE) 

i Beneficjenta analizy (SCIOZ) zostało przeprowadzonych sześćdziesiąt ankiet
5
, na podstawie których 

zrealizowano analizy objęte Zamówieniem.  

Podczas prac analitycznych dokonano podziału rejestrów na dziewięć głównych obszarów: ogólny, 

przedmiotowy, odbiorców, danych, prawny, bezpieczeństwa, kosztów, procesów oraz interoperacyjności. 

Obszary te są zgodne ze strukturą ankiet wypełnianych przez poszczególnych interesariuszy. Klasyfikacja 

i kategoryzacja została dokonana w znacznej mierze na podstawie analizy eksperckiej opartej o algorytm, 

którego kroki przedstawiono poniżej: 

1. Analiza stanu prawnego wytypowanych rejestrów medycznych. 

2. Wyodrębnienie cech rejestrów podlegających szczegółowej analizie. 

3. Analiza wytypowanych rejestrów medycznych względem wytypowanych cech. 

4. Wyodrębnienie klas rejestrów na podstawie wyników analizy względem wytypowanych cech. 

5. Przydział badanych rejestrów do wyodrębnionych klas w celu utworzenia pełnej klasyfikacji rejestrów. 

W trakcie analizy opracowano hierarchiczną klasyfikację, której klasy określone są trzema elementami: kodem, 

nazwą oraz opisem. 

                                                                 
5
 Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rejestrów i Gestorów znajdują się w rozdziale 3 niniejszej analizy. 
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Badane rejestry, co do zasady, prowadzone są w postaci elektronicznej, niemniej jednak w znacznej mierze są 

to elektroniczne dokumenty oraz arkusze zapisywane na dysku. Nawet w przypadku prowadzenia przez Gestora 

systemu informatycznego często zdarza się, że dane w nim są przechowywane również pod postacią wniosków 

papierowych uzasadniających wpis. Tego typu architektura znacznie utrudnia, a w niektórych przypadkach 

wręcz uniemożliwia wymianę danych z rejestrem czy automatyzację tworzenia w nim wpisów. Powszechnie 

funkcjonującym modelem (w przypadku Gestora posiadającego lokalne komórki) jest centralny rejestr, który 

jednak zasilany jest okresowo z lokalnych swoich instancji, często wykonanych w innej technologii lub przez 

innego wykonawcę. Tego typu architektura w znacznym stopniu obniża wartość danych rejestru centralnego. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku Platformy P1, która część swoich reguł autoryzacyjnych opiera właśnie 

na danych przekazywanych przez izby zawodowe. 

Odbiorcami rejestrów wskazywanymi przez Gestorów są z reguły dwie grupy użytkowników. Do pierwszej 

należą użytkownicy Internetu, którzy mają potencjalny dostęp do publicznych części rejestrów. Drugą stanowią 

pracownicy poszczególnych Gestorów. Łącząc ten fakt z analizą procesów, których znakomita większość opisuje 

akcje wprowadzania i udostępniania danych rejestru, należy dojść do wniosku, że zbiory danych są 

w znakomitej większości projektowane i prowadzone pod kątem przydatności dla danej instytucji. Podejście 

takie, choć słuszne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, kłóci się z duchem utworzenia spójnego 

Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia. Już tylko na tej podstawie można wysnuć wniosek, że w całym 

obszarze ochrony zdrowia brak jest spójnej architektury korporacyjnej, i że jest ona niezbędna dla skutecznego 

prowadzenia dalszych inicjatyw umożliwiających integrację poszczególnych rozwiązań informatycznych. 

Dopiero przeprowadzenie takich prac architektonicznych pozwoli na zaprojektowanie i zakomunikowanie 

Gestorom szerszych procesów biznesowych, wykraczających poza ich instytucje. 

Analizując w dalszym toku poszczególne rejestry jako rozwiązania informatyczne, można ustalić wspólny 

mianownik. Praktycznie każdy rejestr jest prowadzony w oparciu o przepisy prawa i to one definiują jego 

zawartość merytoryczną. Jednocześnie w znakomitej większości (wyjątkiem są tu jedynie rozwiązania Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych) wymiana i udostępnianie danych zamyka się w granicach kraju. 

Istotnym jest, że Gestorzy odpowiedzialni za rejestry w większości nie posiadają dla nich dokumentacji 

uruchomieniowej, a dokumentacja techniczna jest szczątkowa i niejednokrotnie znajduje się jedynie w rękach 

wykonawcy tworzącego rozwiązanie informatyczne wspierające pracę Gestora. Stanowi to poważne 

utrudnienie podczas potencjalnego rozwoju systemów i uzależnia Gestora od konkretnego wykonawcy 

(w przypadku całkowitego braku dokumentacji nawet od konkretnego pracownika wykonawcy). 

Jednocześnie wszyscy Gestorzy uznają poziom bezpieczeństwa swoich rozwiązań za wystarczający. 

W większości jednak opinia ta oparta jest o fakt, że dla rejestru stworzono Politykę Bezpieczeństwa oraz 

przeprowadza się okresowe audyty kont użytkowników. Żaden rejestr natomiast nie został poddany audytowi 

na zgodność z normą ISO 27001, co pozwala sądzić, że nie audytowano kompleksowo w ogóle. Kompleksowe 

podejście do bezpieczeństwa (a właściwie jego brak) jest w tym przypadku o tyle istotne, że przetwarzane 

dane, nawet jeżeli nie są wprost danymi wrażliwymi czy osobowymi, mają istotny wpływ na zdrowie publiczne. 

Z tego względu zdecydowanie więcej uwagi należy poświęcić nie tylko samej autoryzacji dostępu, ale przede 

wszystkim integralności danych i rozliczalności operacji. 

Podsumowując wnioski z przeprowadzonej analizy, stwierdzić można, że obszar rejestrów ochrony zdrowia 

stanowi na chwilę obecną architekturę znacznie zdecentralizowaną, niejednorodną i pełną wydzielonych 

rozwiązań lokalnych, ale jednocześnie mającą potencjał do stworzenia środowiska zintegrowanego. Prace nad 

jego uporządkowaniem należy zacząć przede wszystkim od stworzenia spójnej, kompleksowej architektury 

korporacyjnej. Jednakże oprócz prac czysto merytorycznych widać również szerokie pole do usprawnień 



 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet 

państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze        

POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

,,Dotacje na Innowacje”  ,,Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Strona 508 / 540 

w kwestiach organizacyjnych. W tym przypadku kluczowe może się okazać wsparcie poszczególnych Gestorów 

ze strony instytucji posiadającej doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych. 
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8. POWIĄZANE AKTY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) 

2. 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 (Dz. U. 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 594 z późn. 

zm.)  

4. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 2008 Nr 136 poz. 856 z późn. zm.) 

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

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu 

teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1277 z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu 

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1118 z późn. zm.)  

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia 

Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych od Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 1600 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. t. j. 2014 poz. 174 z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1411 z późn. zm.)   

11. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 

z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu 

ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom 

województw (Dz.U.2005 Nr 152 poz. 1271 z późn. zm.) 

14. Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2008 Nr 123 poz. 801 z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, 

jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach 

oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1661 z późn. 

zm.) 

16. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 

1410 z późn. zm.) 
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17. Ustawa z dnia1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1411 z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 681 z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie wzoru oraz szczegółowych 

zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. U. 

2005 Nr 65 poz. 573 z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz 

szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. 

U. 2006 nr 180 poz. 1324) 

22. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania 

i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania 

oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) (Dz. U. 2004 Nr 158 poz. 1653 z późn. zm.) 

23. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 

z późn. zm.) 

24. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, 

z późn. zm.) 

25. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657, 

z późn. zm.) 

26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883). 
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9. ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” 

http://www.poltransplant.org.pl 

2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

http://www.csioz.gov.pl/ 

3. Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

http://www.gif.gov.pl 

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

http://www.krus.gov.pl 

5. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 

http://www.kidl.org.pl/ 

6. Ministerstwo Zdrowia 

http://www2.mz.gov.pl 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

http://www.zus.pl 

8. Narodowy Fundusz Zdrowia 

http://www.nfz.gov.pl 

9. Polski Czerwony Krzyż 

http://www.pck.pl. 

10. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

http://www.urpl.gov.pl/ 

11. Centralna Baza Umów 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx  

12. Centralne Zasoby Słownikowe 

http://slowniki.nfz.gov.pl/ 

13. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP 

www.nil.org.pl, 

rejestr.nil.org.pl 

14. Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

www.crpip.izbapiel.org.pl 

15. Centralny Wykaz Świadczeniodawców 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ 

16. Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 

http://kidl.org.pl/index.php?page=lista-diagnostow 

17. Rejestr Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych  

http://kidl.org.pl/index.php?page=lista-laboratoriow 
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18. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ 

19. Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

http://bip.urpl.gov.pl 

20. Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej 

http://www.wif.wroclaw.pl 

http://www.farmacja-bydgoszcz.pl 

http://www.wif.bip.lublin.pl 

http://www.farmacja-gorzow.pl 

http://www.lwif.pl 

http://www.wif.malopolska.pl 

http://www.wiif.waw.pl 

http://www.wif.obip.pl 

http://www.rzeszow.wif.gov.pl 

http://wif.pbip.pl 

http://www.bip.wiif.gdansk.pl 

http://www.swif.katowice.uw.gov.pl 

http://www.wifkielce.prot.pl 

http://www.bip.wif-olsztyn.pl 

http://www.wif.poznan.ibip.pl 

http://www.wif.szczecin.pl 

21. Krwiodawcy.org, Statystyki krwiodawstwa w 2012 

http://krwiodawcy.org/statystyki-krwiodawstwa-w-2012 

22. Lista Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

http://krwiodawcy.org/adresy-rckik 

23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl 

24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 

http://www.krew.gda.pl 

25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 

 http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl 

26. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 

http://www.rckik-katowice.com.pl 

27. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 

http://www.rckik-kielce.com.pl 

28. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

http://www.rckik.krakow.pl 

29. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 

http://www.rckik.lublin.pl 
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30. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Oddział terenowy w Zamościu 

http://www.rckik.lublin.pl/ 

31. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 

http://www.krwiodawstwo.pl 

32. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 

http://www.rckikol.pl 

33. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

http://www.rckik.poznan.pl 

34. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu 

http://www.rckik.radom.pl 

35. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – Oddział terenowy w Rybniku 

http://www.rckik.pl 

36. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 

http://www.rckk.rzeszow.pl 

37. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku 

http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl 

38. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie 

http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl 

39. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 

http://www.rckik-warszawa.com.pl 

40. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

http://www.rckik.wroclaw.pl 

41. Statystyki krwiodawstwa w 2012 roku 

http://krwiodawcy.org/statystyki-krwiodawstwa-w-2012 

42. Naczelna Izba Aptekarska 

http://nia.org.pl 

43. Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.bielsko.boia.pl 

44. Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.oiab.com.pl 

45. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.czestochowa.oia.pl 

46. Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.dia.com.pl 

47. Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.goia.org.pl 

48. Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://koia.org.pl 
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49. Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.koia.kielce.pl 

50. Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.loia.pl 

51. Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.loia.zgora.pl 

52. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

http://www.oia.krakow.pl 

53. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi 

http://www.oia.lodz.pl 

54. Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie 

http://www.warszawa.oia.org.pl 

55. Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.olsztyn.oia.org.pl 

56. Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.ooia.pl 

57. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.poia.pl 

58. Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.bydgoszcz.oia.org.pl 

59. Śląska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.katowice.oia.pl 

60. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.oia.koszalin.pl 

61. Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.woia.pl 

62. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 

http://www.zoia.szczecin.pl 

63. Naczelna Izba Lekarska 

http://www.nil.org.pl 

64. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

http://oilgdansk.pl/ 

65. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

http://www.nipip.pl 

66. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

http://woipip.pl/ 

67. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

http://www.umwd.pl 
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68. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl 

69. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

http://www.lubelskie.pl 

70. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

http://www.lubuskie.pl 

71. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

http://www.lodzkie.pl 

72. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

http://www.malopolskie.pl 

73. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

http://www.mazovia.pl 

74. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

http://www.umwo.opole.pl 

75. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

http://www.podkarpackie.pl 

76. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

http://www.wrotapodlasia.pl 

77. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

http://www.woj-pomorskie.pl 

78. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

http://www.silesia-region.pl 

79. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

http://www.sejmik.kielce.pl 

80. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

http://www.warmia.mazury.pl 

81. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

http://www.umww.pl 

82. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

http://www.um-zachodniopomorskie.pl 

83. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

http://www.duw.pl 

84. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl 

85. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

http://www.lublin.uw.gov.pl 

86. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl 
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87. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

http://www.malopolska.uw.gov.pl 

88. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

http://www.mazowieckie.pl 

89. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

http://www.lodz.uw.gov.pl 

90. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 

http://www.opole.uw.gov.pl 

91. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

http://rzeszow.uw.gov.pl 

92. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

http://www.bialystok.uw.gov.pl 

93. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

http://www.gdansk.uw.gov.pl 

94. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

http://www.katowice.uw.gov.pl 

95. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

http://www.kielce.uw.gov.pl 

96. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

http://www.uw.olsztyn.pl 

97. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

http://www.poznan.uw.gov.pl 

98. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

http://www.szczecin.uw.gov.pl 

99. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu 

http://www.wif.wroclaw.pl 

100. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy 

http://www.farmacja-bydgoszcz.pl 

101. Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

http://www.wif.bip.lublin.pl 

102. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim 

http://www.farmacja-gorzow.pl 

103. Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

http://www.lwif.pl 

104. Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie 

http://www.wif.malopolska.pl 

105. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie 

http://www.wiif.waw.pl 
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106. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

http://www.wif.obip.pl 

107. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie 

http://www.rzeszow.wif.gov.pl 

108. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku 

http://wif.pbip.pl 

109. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku 

http://www.bip.wiif.gdansk.pl 

110. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 

http://www.swif.katowice.uw.gov.pl 

111. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach 

http://www.wifkielce.prot.pl 

112. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie 

http://www.bip.wif-olsztyn.pl 

113. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu 

http://www.wif.poznan.ibip.pl 

114. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie 

http://www.wif.szczecin.pl 

115. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Informacje 

dotyczące przenoszenia danych do bazy danych o wyrobach pochodzących ze zgłoszeń i powiadomień 

http://www.urpl.gov.pl/przenoszenie-danych 

116. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuletyn 

Informacji Publicznej URPL - Wyroby Medyczne 

http://bip.urpl.gov.pl/wyroby-medyczne 

117. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wzory 

formularzy do zgłoszeń i powiadomień 

http://www.urpl.gov.pl/wm-formularze 

118. Asseco Poland S.A., System zarządzania regionalnymi bankami krwi i bankami tkanek  „Bank Krwi”, 

http://asseco.com/pl/oferta/instytucje-publiczne/opieka-zdrowotna/ (informacje dostępne 

pod odnośnikiem: Bank Krwi) 

119. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – rejestry medyczne 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=124 

120. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

http://p1.csioz.gov.pl/ 

121. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Platforma udostępniania on-line 

przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl 

122. Krwiodawcy.org, Adresy Regionalnych Centów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

http://krwiodawcy.org/adresy-rckik 
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123. Ministerstwo Zdrowia, Informacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - 

średni czas oczekiwania i liczba oczekujących 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b1&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=4190 
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10. ZAŁĄCZNIKI 

Tabela 398: Lista załączników 

Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

1 Załącznik 1_Rejestry_Medyczne_Ankieta_v1.4.4.doc Szablon Ankiety 

2 Załącznik 2_Dane teleadresowe Gestorów.doc 
Dokument zawiera zestawienie danych 
teleadresowych Gestorów badanych rejestrów 
medycznych. 

3 Załącznik 3_Opis klasyfikacji rejestrów.doc 
Dokument zawiera opis klasyfikacji badanych 
rejestrów wraz z kryteriami przydziału 
rejestrów do poszczególnych klas. 

4 Załącznik 4_Klasyfikacja rejestrów.doc 
Dokument zawiera przyporządkowanie 
badanych rejestrów medycznych do 
poszczególnych klas. 

5 Załącznik 5_Dane obiektów.doc 
Dokument zawiera szczegółowe dane 
dotyczące obiektów występujących w 
rejestrach. 

6 Załącznik 6_Materiały uzupełniające.doc 
Dokument zawiera materiały uzupełniające 
przekazane przez Gestorów. 
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