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Projekt 04.09.2014 r. 

USTAWA 

z dnia ……………….. 2014 r. 

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

ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. 

U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w pkt 6: 

- lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie 

świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy 

innego niż wymieniony w lit. a,”, 

- dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 

r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 

742 oraz z 2013 r. poz. 1245), wytworzoną w postaci elektronicznej, stanowiącą 

dokumentację medyczną indywidualną, w rozumieniu przepisów wydanych na 

podstawie art. 30 tej ustawy;”, 

b) w pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) rejestr medyczny – tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencję, listę, 

spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych danych 

medycznych lub innych danych;”; 

2) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1: 

a) lit. i otrzymuje brzmienie: 

                                                             
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawę z dnia 19 
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 
ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
2) Zmiany wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 r. poz. 183, 
998 i 1138. 
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„i) w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL –  serię i numer 

dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość,”, 

b) lit. m otrzymuje brzmienie: 

„m) numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,”, 

c) lit. r otrzymuje brzmienie: 

„r) datę zgonu,”, 

d) dodaje się lit. s–y w brzmieniu: 

„s) przyczynę zgonu, 

t) informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

u) numery identyfikacyjne płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

w) dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), 

x) numer telefonu kontaktowego, 

y) informację o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na 

pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, o którym mowa w art. 

7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.3));”; 

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2: 

a)  uchyla się lit. d,  

b)  lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) System Monitorowania Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów 

Leczniczych,”; 

4) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uzyskiwanie przez SIM jednostkowych danych medycznych oraz innych 

danych, w zakresie wynikającym z ustawy, z systemów teleinformatycznych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, a 

także przekazywanie przez SIM danych do tych systemów 

teleinformatycznych, następuje za pośrednictwem systemu 

                                                             
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r.  Nr 141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 
1228, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2014 r. poz. 1000. 
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teleinformatycznego Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.”; 

5) w art. 11: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Usługodawcy prowadzą dokumentację medyczną indywidualną w postaci 

elektronicznej. 

2. Dane, w tym dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, zawarte w 

elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy, zgromadzone w 

systemie teleinformatycznym usługodawcy, są udostępniane za pośrednictwem 

SIM, za zgodą usługobiorcy.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Usługodawcy zamieszczają w SIM następujące dane: 

1) identyfikator usługodawcy, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18, 

2) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18, 

3) identyfikator miejsca realizacji zdarzenia medycznego, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13, 

4) określenie płatnika, 

5) określenie typu zdarzenia medycznego, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13, 

6) daty zdarzenia medycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13, 

7) identyfikator pracownika medycznego wykonującego lub 

odpowiedzialnego za wykonanie świadczenia zdrowotnego, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18,  

8) rozpoznania, 

9) wykonane procedury medyczne, 

10)  numer wpisu do księgi głównej oraz tryb przyjęcia i tryb wypisu w 

przypadku zdarzeń medycznych, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13, 

11)  identyfikatory dokumentów powiązanych ze zdarzeniem medycznym, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13, nadawane przez 

usługodawcę, którego to zdarzenie medyczne dotyczy 
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– odnoszące się do danego świadczenia opieki zdrowotnej.”; 

6) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Płatnikom, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a, którzy finansują albo 

współfinansują świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 

przysługuje dostęp do danych, w tym danych osobowych i jednostkowych 

danych medycznych usługobiorców oraz danych dotyczących usługodawców, 

przetwarzanych w SIM, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8, oraz prawo do pobrania z modułu statystyczno-

rozliczeniowego danych niezbędnych do rozliczania udzielonych świadczeń 

opieki zdrowotnej.”; 

7) w art. 14: 

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

„2a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, mogą być umieszczone w 

module podstawowym także przez pracownika medycznego.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Moduł zleceń zawiera skierowania, recepty i zlecenia, mające postać 

elektroniczną, umożliwiającą usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki 

zdrowotnej określonego rodzaju dane dotyczące ich realizacji, a także dane, o 

których mowa w art. 11 ust. 4.”; 

8) w rozdziale 3 po art. 14 dodaję się art. 14a w brzmieniu: 

„Art.14a. 1. Karta Specjalisty Medycznego jest kartą typu elektronicznego. 

2. Karta Specjalisty Medycznego jest wydawana przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia:  

1) z urzędu: 

a) lekarzom, 

b) lekarzom dentystom, 

c) felczerom, 

d) pielęgniarkom, 

e) położnym, 

f) diagnostom laboratoryjnym, 

g) ratownikom medycznym, 

h) farmaceutom; 

2) na wniosek, innym, niż wskazani w pkt 1, pracownikom medycznym. 
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3. Karta Specjalisty Medycznego umożliwia identyfikację i uwierzytelnienie 

pracownika medycznego na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Pracownik medyczny może składać podpis elektroniczny za pomocą Karty 

Specjalisty Medycznego jako bezpiecznego urządzenia służącego do składania 

podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym. 

5.  Karta Specjalisty Medycznego może być użyta: 

1) do składania podpisu elektronicznego w celu złożenia oświadczenia woli lub 

potwierdzenia autentyczności dokumentu potwierdzającego wykonanie 

świadczenia  opieki zdrowotnej; 

2) jako dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu medycznego. 

6. Warstwa graficzna Karty Specjalisty Medycznego zawiera następujące dane 

pracownika medycznego: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - 

numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

3) numer prawa wykonywania zawodu, jeżeli dotyczy; 

4) zdjęcie posiadacza karty. 

6. Warstwa elektroniczna Karty Specjalisty Medycznego zawiera: 

1) dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3, zapisane w postaci elektronicznej wraz z 

danymi je uwierzytelniającymi; 

2) dane służące do składania informacji uwierzytelniającej oraz podpisu 

elektronicznego weryfikowane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 2, Karta Specjalisty Medycznego jest wydawana 

bezpłatnie. W przypadku jej utraty albo zniszczenia, za wydanie nowej karty 

pobiera się opłatę w wysokości 25 zł. 

9. Wniosek o wydanie Karty Specjalisty Medycznego zawiera: 

1) dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3; 

2) określenie właściwej terytorialnie izby, której członkiem jest osoba, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-f i h;  

3) wskazanie czy wniosek dotyczy wydania nowej karty czy wymiany karty; 

4) adres do korespondencji; 

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;  
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6) podpis osoby składającej wniosek.  

10. Do wniosku dołącza się zdjęcie osoby składającej wniosek. 

11. Karta Specjalisty Medycznego jest unieważniana przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia w przypadku: 

1) utraty albo zniszczenia karty; 

2) pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu medycznego przez 

osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-f i h; 

3) w przypadku orzeczenia środka karnego, o którym mowa  w art. 39 pkt 2 lub 2a 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.4)); 

5) śmierci osoby, której wydano kartę: 

6) rezygnacji z wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 

lit. a-f i h albo z udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, o których mowa 

w  ust. 2 pkt. 1 lit g i pkt. 2.  

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wzór Karty Specjalisty Medycznego, 

2) parametry techniczne karty, protokoły komunikacyjne i sposób jej 

współdziałania ze środowiskiem technicznym, w którym będzie użyta, 

3) szczegółowy zakres danych zawartych w warstwie graficznej i elektronicznej 

Karty Specjalisty Medycznego oraz ich format, 

4) wzór wniosku o wydanie Karty Specjalisty Medycznego oraz tryb postępowania 

w sprawie jej wydania, 

5) sposób i tryb dystrybucji Karty Specjalisty Medycznego 

– uwzględniając konieczność potwierdzenia wykonanych świadczeń zdrowotnych, 

identyfikacji pracownika medycznego oraz zapewnienia czytelności Karty 

Specjalisty Medycznego.”; 
                                                             
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1997  r. Nr  128, poz.  840, z  1999  r. Nr  64, 
poz.  729 i  Nr  83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,  Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 
2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626,  Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, 
Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178,  poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, 
poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,  poz. 850, Nr 124, poz. 859 
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080  i Nr 214, 
poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474,  
Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 
125, poz. 842,  Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 
1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78,  Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 
549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 
1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 538. 
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9) w art. 15:  

 a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d oraz f-y.”, 

 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako organ prowadzący zbiór 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności: 

1) przekazuje do Centralnego Wykazu Usługobiorców dane, w zakresie 

określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g, h oraz r; 

2) zapewnia bieżący dostęp do danych, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 

1 lit. a-d oraz h.”; 

10) w art. 16 uchyla się ust. 4; 

11) w art. 17: 

a) w ust. 2: 

- uchyla się pkt 3, 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prawa wykonywania zawodu, jeżeli dotyczy.”, 

- dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu: 

„7) daty zgonu; 

8) zatrudnienia u usługodawcy; 

9) rodzaju zawodu medycznego.”, 

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

„2a. Usługodawca przekazuje do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych 

dane umożliwiające identyfikację pracownika medycznego wykonującego 

świadczenia zdrowotne w ramach działalności leczniczej usługodawcy, zgodne z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 18. 

2b. Dane, o których mowa w ust. 2a, usługodawca przekazuje do 15 dnia każdego 

miesiąca według stanu na ostatni dzień kalendarzowy poprzedniego miesiąca. 

2c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2a, dane te usługodawca 

przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dokonania 

zmiany. 

2d. Dane, o których mowa w ust. 2a, są także przekazywane do Centralnego 

Wykazu Pracowników Medycznych z Systemu RUM – NFZ.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



8 
 

„3. Pracownik medyczny używa Karty Specjalisty Medycznego, bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w 

rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu: 

1) podpisywania i autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej; 

2) uzyskiwania dostępu do danych umożliwiających pobranie z SIM dokumentów 

elektronicznych wystawionych przez innego usługodawcę oraz pobrania danych 

z tych dokumentów, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań 

diagnostycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia 

usługobiorców w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; 

3) uzyskiwania dostępu do danych zgromadzonych w SIM umożliwiających 

wymianę pomiędzy usługodawcami danych zawartych w elektronicznej 

dokumentacji medycznej.”; 

d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jako organ prowadzący zbiór 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności przekazuje do 

Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych dane w zakresie określonym w 

ust. 2 pkt 7. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje dane w zakresie określonym w 

ust. 2 pkt 7 do organów prowadzących rejestry pracowników medycznych.”; 

12) po art. 17 dodaje się art. 17a i 17b w brzmieniu: 

„Art. 17a. 1. Tworzy się rejestr medyczny, zwany dalej „Centralnym Wykazem 

Produktów Leczniczych”. 

2. Centralny Wykaz Produktów Leczniczych zawiera dane, o których mowa w: 

1) art. 37 ustawy 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.5));  

2) art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

3) art. 121-122a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

                                                             
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742, z 2013 r. poz. 766 i 1290 
oraz z 2014 r. poz. 1136. 
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3. Dane do Centralnego Wykazu Produktów Leczniczych są przekazywane przez: 

1) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wynikającym z ust. 2 pkt 1;  

2) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych w zakresie wynikającym z ust. 2 pkt 2; 

3) Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wynikającym z ust. 2 pkt 

3.  

4. Organem prowadzącym Centralny Wykaz Produktów Leczniczych jest minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

Art. 17b. Administratorem systemu rejestrów medycznych o których mowa w art. 

15-17a, jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.”; 

13) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W SIM mogą być gromadzone dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 190 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za pośrednictwem 

Systemu RUM - NFZ.”; 

14) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane statystyczne zgromadzone w systemach, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 i 2 lit. c, e, g-i;”; 

15) w art. 24 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dane, o których mowa w art. 106 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej.”; 

16) uchyla się art. 25; 

17) w art. 26: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. System Monitorowania Zagrożeń zawiera dane: 

1) zawarte w zgłoszeniach, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 

29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. 

poz. 619 i 1138); 

2) o zachorowaniach na grypę i podejrzeniach zachorowań na grypę w postaci 

ustrukturyzowanej; 
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3) przetwarzane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z 

wykonywaniem  zadań w zakresie zbierania raportów oraz informacji o 

niepożądanych działaniach produktu leczniczego, badanego produktu 

leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego produktu 

leczniczego weterynaryjnego.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Administratorem danych, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 i 2 – są państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz państwowi 

graniczni inspektorzy sanitarni; 

2) pkt 3 – jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia.”; 

18) w art. 27: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania 

Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest minister właściwy do spraw 

zdrowia.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia.”; 

19) w art. 28 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. System Monitorowania Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów 

Leczniczych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest 

gromadzenie i przetwarzanie danych sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów 

leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Sytuacji 

Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych jest minister właściwy do 

spraw zdrowia. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi 
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właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia.”; 

20) w art. 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest 

systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych 

związanych z obrotem produktami leczniczymi oraz środkami spożywczymi 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o objęciu 

refundacją  i ustaleniu urzędowej ceny zbytu.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia.”; 

21) w art. 30: 

a) w ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) art. 14f ust. 1, art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz 16x ust. 1-4 ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 

277, poz. 1634, z późn. zm.6)); 

3) art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

4) art. 30zd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych są 

przetwarzane również dane, w zakresie wskazanym w: 

1) art. 30b-30j, art. 30l-30r, art. 30w-30zc i art. 30ze-30zu ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej; 

2) art. 67, art. 71–73, art. 76–79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej; 

3) art. 5g, art. 14a, art. 14d, art. 14e, art. 15, art. 16, art. 16c, art. 16e, art. 16f, 

art. 16l, art. 16m, art. 16o, art. 16p, art. 16r, art. 16ra, art. 16rb, art. 16s, art. 

16u, art. 16w, art. 18, art. 19f i art. 19g ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

                                                             
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr. 112, poz. 654, Nr. 
113, poz. 657, Nr. 122, poz. 696, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1456, 
1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004, 1136 i 1138. 
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4) art. 107a, art. 107c-107i, art. 107k-107p, art. 107z-107zb i art. 107zf ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia.”; 

22) art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu 

teleinformatycznego usługodawcy lub z modułu zleceń, następuje za zgodą 

usługobiorcy. Wyrażając zgodę usługobiorca wskazuje zakres czasowy i 

przedmiotowy dostępu do jednostkowych danych medycznych.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Usługobiorca może wyrazić sprzeciw wobec dostępu do jednostkowych danych 

medycznych zgromadzonych w module statystyczno-rozliczeniowym.”,  

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Dostęp do danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 lit. a, zawartych w 

module podstawowym przysługuje pracownikom medycznym. Usługobiorca 

może wyrazić sprzeciw wobec dostępu do tych danych.  

3b. Złożenie przez usługobiorcę oświadczenia o wyrażeniu zgody albo 

sprzeciwu, zgodnie z ust. 1, 3 lub 3a, a także określenie zakresu dostępu do 

danych, o którym mowa w ust. 1, następuje w postaci elektronicznej, poprzez 

system teleinformatyczny udostępniony przez jednostkę podległą ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia. Przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych w zakresie formy tego oświadczenia nie stosuje 

się.”;  

23) w art. 36 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poprawa dostępu usługobiorców i usługodawców do informacji z zakresu 

ochrony zdrowia, w tym informacji promujących profilaktykę i zdrowy styl 

życia;”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 
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„1a) gromadzenie dostępnych informacji w zakresie kształcenia i doskonalenia 

zawodowego przeznaczonych dla pracowników medycznych; 

1b) udostępnienie informacji w zakresie elektronicznego dostępu do danych o 

udzielonych i planowanych świadczeniach zdrowotnych,”; 

24) w art. 50 uchyla się pkt 1;  

25) w art. 56 uchyla się ust. 2; 

26)  art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 58. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:  

1) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2017 r.; 

2) art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 

r.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r. poz. 1133 oraz 

z 2013 r. poz. 1245) w art. 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku gdy ustawa lub przepisy odrębne uprawniają felczera do wystawiania 

recept stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2, 2a, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.7)).”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, 

poz. 856, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 „2a. Usługi farmaceutyczne o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, mogą być udzielane przez 

farmaceutę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”; 

2) w art. 8 w ust. 2: 

a) w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

                                                             
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 
234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98 poz. 817, z 
2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622,  Nr 112, 
poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245. 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 
r. Nr 113, poz. 657,  z 2013 r. poz. 779, 1245, 1287 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 993 i 1004. 
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„g) informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

wynikającego z art. 107zf ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;”, 

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) numer PESEL; 

5) data zgonu.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie należy przez to rozumieć receptę 

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Ilekroć w ustawie jest mowa o elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego 

rozumie się przez to elektroniczne odwzorowanie karty szkolenia specjalizacyjnego, 

której wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 16x, stanowiące potwierdzenie 

realizacji programu specjalizacji i jego ukończenia.”; 

  2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i 

leczenia chorób, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”; 

   3) po art. 5f dodaje się art. 5g w brzmieniu: 

„Art. 5g. Przyznanie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5, art. 5a-5c i art. 

5f, właściwa okręgowa rada lekarska albo Naczelna Rada Lekarska, jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej, niezwłocznie potwierdza za pomocą Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

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

poz. 657, z późn. zm.2)), zwanego dalej „SMK”.”; 

4) w art. 14a: 

a) ust. 2-11 otrzymują brzmienie: 

„2. LEK i LDEK odbywają się dwa razy do roku, równocześnie w tych samych terminach, 

zgodnie z regulaminem przeprowadzania LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2, w 

miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM. 



15 
 

3. Do LEK może przystąpić: 

1) student 6. roku studiów na kierunku lekarskim, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

albo 

2) lekarz. 

4. Do LDEK może przystąpić: 

1) student 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 lit. a, albo 

2) lekarz dentysta. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK, zwana dalej „zgłaszającym się”, 

zakłada konto w SMK, w celu potwierdzenia uprawnień do złożenia zgłoszenia do LEK albo 

LDEK. W momencie założenia konta, SMK przekazuje właściwym podmiotom 

zawiadomienie o konieczności dokonania potwierdzenia uprawnień do złożenia zgłoszenia do 

LEK albo LDEK albo ich braku. 

6. Podmiotami właściwymi do potwierdzenia uprawnień, o których mowa w ust. 5, są wobec: 

1) studenta albo absolwenta nieposiadającego ograniczonego prawa wykonywania zawodu 

lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, prawa wykonywania 

zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty – właściwa uczelnia 

wyższa; 

2) lekarza albo lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię wyższą w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej – właściwa okręgowa rada lekarska albo Naczelna Rada Lekarska, jeżeli 

nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej; 

3) lekarza albo lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię wyższą w państwie innym niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej – właściwa uczelnia wyższa, która przeprowadziła 

nostryfikację dyplomu lekarza albo lekarza dentysty; 

4) lekarza albo lekarza dentysty posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, prawo wykonywania 

zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty – właściwa okręgowa rada 

lekarska albo Naczelna Rada Lekarska, jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej 

rady lekarskiej. 

7. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, właściwy podmiot dokonuje, za pomocą SMK, w 

terminie 14 dni od dnia założenia konta, o którym mowa w ust. 5. Niezwłocznie po dokonaniu 

potwierdzenia, SMK przekazuje posiadaczowi konta powiadomienie o potwierdzeniu 

uprawnień do złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK albo ich braku. 
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8. Zgłaszający się do LEK albo LDEK, który uzyskał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, 

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

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

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września; 

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

dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do 

dnia 28 lutego. 

9. Do terminów, o których mowa w ust. 8, nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego  

trwającej dłużej niż dobę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w terminach, o których 

mowa w ust. 8, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii. 

10. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 8, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) miejsce urodzenia; 

4) numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5) obywatelstwo (obywatelstwa); 

6) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

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

zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, prawa 

wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

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

wniosku legitymuje się takim dokumentem; 

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

zgłaszający się ukończył, i datę jej ukończenia, a w przypadku lekarza albo lekarza 

dentysty, który ukończył uczelnię wyższą w państwie innym niż państwo członkowskie 

Unii Europejskiej – nazwę polskiej uczelni wyższej, która przeprowadziła nostryfikację 

dyplomu lekarza albo lekarza dentysty; 

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

ukończył uczelnię wyższą w państwie członkowskim Unii Europejskiej przyznała 

zgłaszającemu się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty; 
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11) oznaczenie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, spośród wskazanych 

przez CEM; 

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

13) cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w 

ust. 11, oraz datę dokonania przelewu i określenie LEK albo LDEK, za który opłata 

została wniesiona. 

11. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, po raz 

czwarty i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku obcym, o którym mowa w art. 

5 ust. 4, zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 400 zł. 

Opłatę egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM i stanowi ona dochód budżetu państwa.”, 

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

„12. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 11, w należnej wysokości, 

dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia braków formalnych, za pomocą 

SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej 

wskazanym przez zgłaszającego się we wniosku, o którym mowa w ust. 8. Przepisy art. 64 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Opłaty egzaminacyjne 

podlegają egzekucji administracyjnej.  

13. Dyrektor CEM zamieszcza w SMK informację o każdym zgłaszającym się, który spełnił 

warunki niezbędne do przystąpienia w danym terminie do LEK albo LDEK, o których mowa 

w ust. 8-12, i zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie LEK albo LDEK oraz 

nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez  

zgłaszającego się we wniosku, o którym mowa w ust. 8, nie później niż 14 dni przed 

terminem danego LEK albo LDEK.”; 

5) w art. 14b: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem LEK albo LDEK składają 

dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 

pozostają z żadnym ze zgłaszających się do LEK albo LDEK w tym Zespole 

Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w ust. 7, oraz nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 



18 
 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”, 

b) dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu: 

„10. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 5, oraz komisji, o której 

mowa w art. 14e ust. 2, przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości 300 zł dla przewodniczącego i 130 zł dla członków Zespołu 

Egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 5, albo komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, 

za udział w pracach tego zespołu albo tej komisji; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 

3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego, o którym 

mowa w ust. 5, albo komisji, o której mowa w art. 14c ust. 2, bez zachowania prawa do 

wynagrodzenia. 

11. Kwoty, o których mowa w ust. 10 pkt 1, podlegają waloryzacji z uwzględnieniem 

średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

przyjętego w ustawie budżetowej. 

12. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, oraz 

zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 10 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor 

CEM.”; 

6) art. 14c-14e otrzymują brzmienie: 

„Art. 14c. 1. LEK i LDEK są składane w formie pisemnych testów, odrębnych dla zawodu 

lekarza i zawodu lekarza dentysty, opracowanych na każdy termin egzaminu przez ekspertów 

w zakresie zagadnień objętych LEK i LDEK. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu dziedzin medycyny, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14f, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych. 

3. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich 

opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające LEK 

lub LDEK lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 

4. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 

Dyrektor CEM może udostępnić testy i pytania testowe osobie zdającej dany LEK albo 
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LDEK. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie następuje na zasadach określonych w 

zarządzeniu dyrektora CEM. 

Art. 14d. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem 

Zespołowi Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 14b ust. 5, dokument potwierdzający 

tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się, 

nie może on przystąpić do egzaminu. 

2. LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu, składającego się z 200 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową 

odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. 

3. Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, o czym zgłaszającego się do LEK albo LDEK informuje się w zawiadomieniu 

o egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

4. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. Podczas zdawania LEK i LDEK zdający 

nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może 

korzystać urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. 

Naruszenie tego zakazu lub rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę 

zdyskwalifikowania zdającego, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku 

negatywnego. 

5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazów, o których mowa w 

ust. 4, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, 

o którym mowa w art. 14b ust. 5, odnotowuje ten fakt w protokole egzaminacyjnym. W 

przypadku dyskwalifikacji zdającego, w protokole wskazuje się przyczynę dyskwalifikacji i 

godzinę przerwania egzaminu testowego.  

6. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 

3, że zdający naruszył zakazy, o których mowa w ust. 4, lub rozwiązał test niesamodzielnie 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, dokonuje 

dyskwalifikacji zdającego. Fakt zdyskwalifikowania, wraz ze wskazaniem przyczyny 

dyskwalifikacji, odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.  

7. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia na piśmie osobę zdyskwalifikowaną. Osoba 

zdyskwalifikowana może złożyć, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji.  

8. Dyrektor CEM rozstrzyga wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji w 

terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie dyrektora CEM jest ostateczne.  
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9. O ostatecznym rozstrzygnięciu o dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia w przypadku: 

1) studenta – właściwą uczelnię wyższą; 

2) lekarza lub lekarza dentysty – właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, albo 

właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, 

jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

10. W przypadku utrzymania w mocy przez dyrektora CEM rozstrzygnięcia o 

dyskwalifikacji, osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do LEK albo LDEK w ciągu 

dwóch kolejnych terminów egzaminu od dnia dyskwalifikacji. Informację o dyskwalifikacji 

dyrektor CEM zamieszcza w SMK. 

Art. 14e. 1. Zdający LEK albo LDEK w danym terminie, może wnieść w ciągu 3 dni od dnia 

przystąpienia do LEK albo LDEK merytoryczne zastrzeżenia do pytania testowego 

wykorzystanego podczas tego LEK albo LDEK. Zastrzeżenia składa się do dyrektora CEM na 

formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

ostatecznego dnia do ich wniesienia, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, 

których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia 

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia komisja unieważnia pytanie 

testowe objęte zastrzeżeniem. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej możliwej 

do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów. 

3. Rozstrzygnięcia komisji, o której mowa w ust. 2, niezgodne z przepisami prawa są 

nieważne. 

4. Pozytywny wynik z LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% 

maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Osoba, która złożyła LEK albo LDEK z wynikiem negatywnym albo złożyła LEK albo 

LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może przystąpić ponownie do egzaminu w 

innym terminie. 

6. Osobie, która złożyła LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK 

albo świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Wyniki 

egzaminu danej osoby są jej udostępniane za pomocą SMK. Na wniosek tej osoby dyrektor 

CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo dokonuje korekty świadectwa złożenia LEK albo 

świadectwa złożenia LDEK. Opłata wynosi nie więcej niż 100 zł. 

7. CEM ewidencjonuje wydane świadectwa, o których mowa w ust. 6. 
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8. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których 

mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom wyższym, w zakresie studentów i absolwentów ich 

wydziałów, oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

9. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu LEK albo LDEK lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie LEK albo LDEK dyrektor 

CEM, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

10. Dokumentacja dotycząca LEK i LDEK jest przechowywana przez właściwe podmioty 

zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822).”; 

7) w rozdziale 2a po art. 14e dodaje się art. 14f w brzmieniu: 

„Art. 14f. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy 

opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK, mając na uwadze zakres wiedzy i 

umiejętności, które przystępujący do egzaminu powinien posiadać, 

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i 

komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, 

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, 

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym 

powinny być wyznaczone ich terminy, 

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 11, oraz sposób jej uiszczania, 

6) szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK, 

7) szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK, 

8) wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK, 

9) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu świadectwa złożenia LEK 

albo świadectwa złożenia LDEK oraz wysokość opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu 

świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób jej uiszczania, 

10) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo 

świadectwa złożenia LDEK oraz wysokość opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6, oraz 

sposób jej uiszczania 

– uwzględniając prawidłowy przebieg LEK i LDEK i zachowanie bezstronności pracy 

Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14b ust. 5, oraz komisji, o której mowa w 

art. 14e ust. 2. 
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2. Dyrektor CEM wydaje regulamin porządkowy LEK i LDEK, zatwierdzany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia.”; 

8) w art. 16 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 9, udostępnia się za pomocą SMK.”; 

9) w art. 16c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lekarz składa, za pomocą SMK, wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w 

wybranej dziedzinie medycyny odpowiednio do: 

1) wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza 

odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

2) Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej – w 

przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz pełniących służbę 

lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej; 

3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku lekarzy pełniących służbę lub 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych.”, 

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) odwzorowanie cyfrowe dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący 

obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, 

c) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje za pomocą SMK. Wojewoda 

potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych. 

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za pomocą SMK. Szef 

jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych 

obsługującej Ministra Obrony Narodowej potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych 

we wniosku danych. 

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje za pomocą SMK. Szef 

jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych, 

obsługującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych potwierdza elektronicznie 

zapisanie zgłoszonych we wniosku danych.”, 

d) uchyla się ust. 6, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza 
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się, za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK, postępowanie 

kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.”, 

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia listy 

lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia 

specjalizacyjnego. Listę ogłasza się jednocześnie na stronie internetowej właściwego organu i 

w SMK.”, 

g) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie: 

„17. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza za pomocą SMK, do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, 

posiadającym wolne miejsca szkoleniowe. 

18. Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej 

dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty.”, 

h) dodaje się ust. 19 w brzmieniu: 

„19. W przypadku lekarza, o którym mowa w art. 16 ust. 4, przepisów ust. 1-16 nie stosuje 

się. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio.”; 

10) w art. 16e: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia określa i 

ogłasza, jednocześnie na swojej stronie internetowej i w SMK, liczbę miejsc szkoleniowych 

dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę 

zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w 

programie specjalizacji, zwanej dalej „rezydenturą”, w poszczególnych dziedzinach 

medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 

wojewodów uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli 

oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego 

województwa. 

2. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym wojewoda ogłasza, jednocześnie na swojej stronie 

internetowej i w SMK, liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w 

poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy 
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bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym Minister Obrony Narodowej określa i ogłasza, 

jednocześnie na swojej stronie internetowej i w SMK, liczbę wolnych miejsc szkoleniowych 

dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz pełniących służbę lub 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, 

biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw wewnętrznych 

ogłasza, jednocześnie na swojej stronie internetowej i w SMK, liczbę wolnych miejsc 

szkoleniowych dla lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach 

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra lub pełniących służbę 

albo zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych.”; 

11) w art. 16f ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. CMKP publikuje programy specjalizacji zatwierdzone przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, jednocześnie na swojej stronie internetowej i w SMK.”; 

12) w art. 16l: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Okres szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury ulega przedłużeniu o czas 

oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli macierzysta jednostka szkoląca 

przestaje spełniać warunki określone w art. 19f ust. 2, na skutek czego zostaje rozwiązana 

umowa o pracę.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Informacje o przedłużeniu lekarzowi okresu szkolenia specjalizacyjnego są umieszczane 

w SMK.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 6, lub innej 

nieobecności lekarza trwającej dłużej niż 3 miesiące może, za pomocą SMK, skierować na 

okres tej nieobecności innego lekarza, zakwalifikowanego do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego, do odbywania tego szkolenia w podmiocie prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne, biorąc pod uwagę możliwość odbycia przez niego części lub całości 

programu specjalizacji oraz możliwość wykorzystania miejsc szkoleniowych.”, 

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Skierowania, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się za pomocą SMK.”; 
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13) w art. 16m: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie i przekazanie lekarzowi, w 

szczególności za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia 

specjalizacyjnego, obejmujących w szczególności miejsce odbywania staży kierunkowych w 

sposób zapewniający realizację programu specjalizacji, w terminie miesiąca od dnia 

rozpoczęcia kolejnego roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, w uzgodnieniu z 

kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Kierownik specjalizacji 

niezwłocznie odnotowuje każdą zmianę w rocznym szczegółowym planie szkolenia 

specjalizacyjnego. Roczne szczegółowe plany szkolenia specjalizacyjnego oraz jego zmiany 

są zamieszczane w SMK.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Kierownik specjalizacji niezwłocznie potwierdza realizację przez lekarza 

poszczególnych elementów szkolenia specjalizacyjnego w SMK, w szczególności poprzez 

uzupełnianie wpisów i potwierdzanie ich w elektronicznej karcie szkolenia 

specjalizacyjnego.”, 

c) w ust. 7: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego;”, 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) czuwa nad dopełnieniem obowiązku bieżącego uzupełniania elektronicznej karty 

szkolenia specjalizacyjnego;”, 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) potwierdza, za pomocą SMK, odbycie staży kierunkowych i całości szkolenia 

specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 

specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze 

zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, 

obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub 

procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za 

granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne 

skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich 



26 
 

ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 

5 lat.”, 

e) uchyla się ust. 9, 

f) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

„13a. Decyzje, o których mowa w ust. 12 i 13, zamieszcza się w SMK.”; 

14) w art. 16o: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przez zaprzestanie przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4, należy rozumieć faktyczne zaprzestanie przez lekarza realizacji programu 

specjalizacji, zgodnie z rocznym szczegółowym planem szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16m ust. 6, lub niedopełnianie obowiązku bieżącego uzupełniania, za 

pomocą w SMK, elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 

16m ust. 6a, w okresie 3 miesięcy. Przepisy art. 58-60 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwy podmiot jest obowiązany do powiadomienia za pomocą SMK, odpowiednio 

wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o 

zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, odpowiednio wojewoda, Minister Obrony 

Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzję na podstawie: 

1) powiadomienia przez właściwy podmiot o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-4 i 6, dokonanego za pomocą SMK, lub informacji o zaistnieniu okoliczności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, zamieszczonych w SMK przez inne uprawnione podmioty; 

2) wniosku kierownika specjalizacji o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego po uzyskaniu 

opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz właściwej 

okręgowej izby lekarskiej, skierowanego za pomocą SMK.”, 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Decyzję zamieszcza  się w SMK.”; 

15) w art. 16p ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rejestr jest prowadzony przez CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych 

niezwłocznie zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów, Ministra Obrony 

Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”; 

16) art. 16r otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 16r. 1. Lekarz, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego 

zgodnie z jego programem przez kierownika specjalizacji, zwany dalej „wnioskodawcą”, 

występuje z wnioskiem o weryfikację odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego 

programem do podmiotów, o których mowa w ust. 4. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) miejsce urodzenia; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5) obywatelstwo (obywatelstwa); 

6) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

7) wskazanie jednostki, w której lekarz odbywał szkolenie specjalizacyjne i jej adresu; 

8) wskazanie posiadanych tytułów specjalisty lub specjalizacji; 

9) informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu: jego numer, data wydania i 

organ wydający; 

10) tryb szkolenia; 

11) informacje o ewentualnym skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego; 

12) stopień lub tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

13) wskazanie podmiotów, o których mowa w ust. 4. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą SMK.  

4. Podmiotami weryfikującymi odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego 

programem są: 

1) wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na terenie którego wnioskodawca 

odbywał szkolenie specjalizacyjne; 

2) Minister Obrony Narodowej lub wyznaczona przez niego jednostka organizacyjna – w 

przypadku wnioskodawców będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra 

Obrony Narodowej; 

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku wnioskodawców pełniących 

służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych. 
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5. Podmioty, o których mowa w ust. 4, zwracają się, za pomocą SMK, do właściwych 

konsultantów krajowych o merytoryczną weryfikację, w terminie 14 dni od wystąpienia 

danego podmiotu, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego 

programem. Konsultant krajowy dokonuje weryfikacji za pomocą SMK. W przypadku braku 

konsultanta krajowego w danej dziedzinie właściwym jest konsultant krajowy w dziedzinie 

pokrewnej.  

6. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy za pomocą SMK wskazuje brakujące 

elementy.  

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta 

krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres szkolenia o czas niezbędny do 

realizacji tego elementu.  

8. Podmioty, o których mowa w ust. 4, zawiadamiają wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o 

którym mowa w ust. 7, za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego podmioty, o których mowa w ust. 4, powiadamiają wnioskodawcę również 

na piśmie. Do doręczenia powiadomienia na piśmie przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie składane do ministra właściwego do spraw zdrowia, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 8. Do odwołania 

od rozstrzygnięcia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. Informację o rozstrzygnięciu sprawy minister właściwy do spraw zdrowia 

zamieszcza w SMK.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, wnioskodawca, może wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, po zrealizowaniu brakującego elementu programu 

szkolenia specjalizacyjnego i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w 

elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku lekarza, który uzyskał uznanie dorobku naukowego i zawodowego, o 

którym mowa w art. 16 ust. 5-7, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.”;  

17) po art. 16r dodaje się art. 16ra-16rcw brzmieniu: 
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„Art. 16ra. 1. Lekarz nie jest obowiązany do zaliczenia PES w całości albo w części, jeżeli 

złożył z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez europejskie towarzystwo 

naukowe, który przez ministra właściwego do spraw zdrowia został uznany za równoważny z 

zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z 

wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w 

całości albo w części, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, 

mając na względzie zakres tematyczny tych egzaminów. 

3. Lekarz może uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo 

naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w 

części po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy art. 16r 

stosuje się odpowiednio.  

4. Lekarz, po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w celu 

uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny 

z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części składa wniosek do 

dyrektora CEM. Do wniosku dołącza dokumenty wskazane w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. Dokumenty te przedstawia się w oryginale albo w kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.   

5. Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, których mowa w ust. 4, pod względem formalnym 

oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 3, pozwalające na 

uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny 

z całością albo częścią PES. W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek pozwalających 

na uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za 

równoważny z całością PES, dyrektor CEM wydaje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 

specjalisty.  

6. Lekarz nie może uzyskać uznania egzaminu organizowanego przez europejskie 

towarzystwo naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości 

albo w części, jeżeli złożył z wynikiem pozytywnym PES odpowiednio w całości albo w 

części.  

7. Lekarz nie może przystąpić do PES w całości albo w części, jeżeli uzyskał uznanie 

egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z 

zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES odpowiednio w całości albo w części.  
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8. Do spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, stosuje się art. 105 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

9. Dyrektor CEM informuje o rozstrzygnięciu w sprawie uznania egzaminu organizowanego 

przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem 

pozytywnym PES w całości albo w części, za pomocą SMK. 

Art. 16rb. 1. Lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16r ust. 7 pkt 1, może wystąpić do dyrektora CEM z wnioskiem o 

przystąpienie do PES.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

4) nazwę uczelni wyższej, którą wnioskodawca ukończył;  

5)  informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu: jego numer, data wydania i 

organ wydający; 

6) stopień lub tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

7) wskazanie podmiotu, o których mowa w art. 16r ust. 4; 

8) wskazanie części PES, do której zamierza przystąpić wnioskodawca;  

9) cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa 

w ust. 4, oraz datę dokonania przelewu i określenie PES, za który opłata została wniesiona. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w art. 16t, w należnej wysokości, 

dyrektor CEM wzywa, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę wskazanym przez 

zgłaszającego się we wniosku, o którym mowa w ust. 8, do uzupełnienia braków formalnych. 

Przepisy art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla 

sesji jesiennej albo do dnia 31 grudnia każdego roku dla sesji wiosennej. Do terminu 

zgłoszeniowego nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego trwającej dłużej niż 

dobę, uniemożliwiającej złożenie wniosku w terminie, terminy te przedłuża się o czas trwania 

awarii. 
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6. Dyrektor CEM zamieszcza w SMK informacje o lekarzach, którzy spełnili warunki 

niezbędne do przystąpienia w danym terminie do PES, o których mowa w ust. 1-3 i art. 16t 

ust. 1, oraz zawiadamia wnioskodawcę o miejscu i terminie egzaminu oraz nadanym numerze 

kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane, nie później niż 14 dni przed terminem danego 

PES, za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej 

wskazanym przez wnioskodawcę.  

Art. 16rc. 1. CEM organizuje PES dwa razy do roku w miejscach ustalonych przez dyrektora 

CEM. 

2. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu 

ustnego, w kolejności ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego 

szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i 

leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych. 

3. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek 

dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES 

dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PES 

jeden raz w roku – z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych. 

4. Testy i pytania  testowe opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem 

krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawicielem odrębnie dla 

każdej dziedziny medycyny oraz na każdą sesję egzaminacyjną. 

5. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, 

przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. Testy, pytania i zadania 

egzaminacyjne nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor CEM może udostępnić testy, 

pytania i zadania egzaminacyjne osobie zdającej dany PES. Udostępnienie oraz jego 

dokumentowanie następuje na zasadach określonych w zarządzeniu dyrektora CEM.”; 

18) w art. 16s: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku błędów drukarskich uniemożliwiających udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi lub uwag merytorycznych do pytań testowych, pytanie którego dotyczą takie 

błędy lub uwagi może być unieważnione przez Przewodniczącego PKE albo jego 
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przedstawiciela. W takim przypadku unieważnione pytanie testowe jest pomijane przy 

ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio 

obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za pytania unieważnione nie są 

przyznawane.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4h w brzmieniu: 

„4a. Przebieg PES może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym osoby przystępujące do egzaminu informuje się w zawiadomieniu o 

egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

4b. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. Podczas zdawania PES zdający nie może 

korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może korzystać z 

urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego 

zakazu lub rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę zdyskwalifikowania 

zdającego egzamin, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku negatywnego. 

4c. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazów, o których mowa w 

ust. 4b, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, 

o którym mowa w art. 16u ust. 5, dokonuje dyskwalifikacji i odnotowuje ten fakt w protokole 

egzaminacyjnym. W przypadku dyskwalifikacji zdającego, w protokole wskazuje się 

przyczynę dyskwalifikacji i godzinę przerwania egzaminu testowego.  

4d. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 

4a, że zdający naruszył zakazy, o których mowa w ust. 4b, lub rozwiązał test niesamodzielnie, 

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16u ust. 1, 

dokonuje dyskwalifikacji zdającego. Fakt zdyskwalifikowania, wraz ze wskazaniem 

przyczyny dyskwalifikacji, odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.  

4e. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia na piśmie zdyskwalifikowanego. Osoba 

zdyskwalifikowana może złożyć, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji. Do doręczenia zawiadomienia na 

piśmie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4f. Dyrektor CEM rozstrzyga wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji w 

terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie dyrektora CEM o dyskwalifikacji jest ostateczne. Informację 

o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza w SMK. 

4g. O ostatecznym rozstrzygnięciu o dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia właściwego: 

1) okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest 

członkiem okręgowej izby lekarskiej; 
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2) okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, jeżeli 

lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

4h. W przypadku utrzymania w mocy, przez dyrektora CEM, rozstrzygnięcia o 

dyskwalifikacji osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PES w ciągu dwóch 

kolejnych sesji egzaminacyjnych, od dnia dyskwalifikacji.”, 

d) uchyla się ust. 5, 

e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Unieważnienie PES w całości albo w części następuje, gdy osoba, która przystępowała 

do egzaminu nie była do tego uprawniona. Unieważnienie PES albo jego części z przyczyn 

leżących po stronie zdającego powoduje, że uznaje się odpowiednio PES albo jego część za 

nieważną. Przepisu ust. 11 oraz art. 16w ust. 6 nie stosuje się.”, 

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Informacja o decyzji o unieważnieniu PES albo jego części jest ogłaszana na stronie 

internetowej CEM. Do doręczeń decyzji, o której mowa w ust. 12, przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Decyzję zamieszcza się w SMK.”;  

19) w art. 16u dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, oraz 

zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor 

CEM.”; 

20) art. 16w otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16w. 1. CEM ustala wyniki PES oraz publikuje je na swojej stronie internetowej i 

zamieszcza w SMK. Wynik PES nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2. Lekarz, który nie przystąpił do PES w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik 

negatywny z PES, może przystąpić do PES w kolejnej sesji egzaminacyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, lekarz składa do dyrektora CEM wniosek. Przepisy 

art. 16rb stosuje się odpowiednio. 

4. Za wynik pozytywny PES uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego części, o 

których mowa w art. 16rc ust. 2. 

5. W przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i 

egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, zgodnie z art. 16rc ust. 2, że jako pierwszy 

jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego. Wynik pozytywny z części PES jest 

uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. 
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W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu ustnego albo nieprzystąpienia 

do egzaminu ustnego w ustalonym terminie, lekarz może przystąpić w innej sesji 

egzaminacyjnej tylko do tej części PES. 

6. Oceną końcową PES jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu 

testowego i ustnego.  

7. Lekarzowi, który złożył PES z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje dyplom PES 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od PKE. 

8. Dokumentacja dotycząca szkolenia specjalizacyjnego lekarza jest przechowywana przez 

właściwe podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 4, a kopia dyplomu PES jest 

przechowywana przez CEM, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Wyniki PES dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których mowa w art. 

16c ust. 8, uczelniom wyższym w zakresie studentów i absolwentów ich wydziałów oraz 

Naczelnej Rady Lekarskiej. 

10. CEM ewidencjonuje wydane dyplomy, o których mowa w ust. 7. 

11. Na wniosek lekarza, który złożył PES, dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo 

odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PES. Opłata wynosi nie więcej niż 100 zł.”; 

21) w art. 16x ust. 1: 

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) szczegółowy tryb unieważniania testów, pytań i zadań egzaminacyjnych,”, 

b) dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

„13) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz wysokość 

opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób jej uiszczania; 

14) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz wysokość opłaty za 

dokonanie korekty dyplomu oraz sposób jej uiszczania”; 

22) w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska 

potwierdza za pomocą SMK oraz przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy. 

Potwierdzenia dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza indywidualnej ewidencji 

przebiegu doskonalenia zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych 

form doskonalenia zawodowego.”; 

23) w art. 19f: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 19 ust. 1, przedstawia CMKP, za pomocą 

SMK, w celu uzyskania opinii powołanego przez dyrektora CMKP zespołu ekspertów o 

spełnieniu przez jednostkę warunków, o których mowa w ust. 2, informację zawierającą dane 

i opinię określone w ust. 2 oraz dane o podmiotach, o których mowa w ust. 3.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dyrektor CMKP na podstawie przedstawionej opinii zespołu ekspertów dokonuje, za 

pomocą SMK, wpisu jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez 

siebie listę jednostek akredytowanych i określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w 

zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne lub staż 

kierunkowy w komórce organizacyjnej wchodzącej w jej skład.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a.  Dyrektor CMKP dokonuje wpisu jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek akredytowanych, wraz z 

określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danej specjalizacji dla 

lekarzy mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy w komórce 

organizacyjnej wchodzącej w jej skład, na okres 5 lat.  

7b. CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa w ust. 1, 

na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 7a, o weryfikację 

akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia lekarzom ciągłości szkolenia 

specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Listy jednostek akredytowanych, o których mowa w ust. 1 i 3, CMKP publikuje i 

aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK.”; 

24) w art. 19g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez 

jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, po zatwierdzeniu pod względem 

merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, 

a w przypadku jego braku – właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie 

medycyny oraz po wpisaniu, za pomocą SMK, na listę prowadzoną przez CMKP, o której 

mowa w ust. 5.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

„5. Dyrektor CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie swojej 

internetowej oraz w SMK, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji. 
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6. Podmiot, który zrealizował kurs szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do 

CMKP, za pomocą SMK, listę lekarzy, którzy ukończyli kurs szkoleniowy, zawierającą imię i 

nazwisko oraz numer PESEL lekarza, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. Dane te są 

zamieszczane przez CMKP w SMK.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku zmiany formy prawnej jednostki akredytowanej, o której mowa w ust. 1 i 3, 

albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staż 

kierunkowy, jeżeli złoży do wojewody i ministra właściwego do spraw zdrowia, za pomocą 

SMK, oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2. Przepis ust. 10 stosuje się 

odpowiednio.”; 

25) w art. 45: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Lekarz wystawia recepty na leki, na zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Lekarz może również wystawiać recepty na leki osobom, o których mowa w art. 43-46 

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

środków publicznych , na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie 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. 5)). Lekarz jest obowiązany 

do odnotowania uprawnień tych osób na recepcie w sposób określony w art. 96 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.”, 

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do odnotowania na 

recepcie, w sposób określony w art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch 

odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.”, 
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d) uchyla się ust. 5. 

26) w art. 45a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Lekarz jest obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie 

produktu leczniczego na rynek i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, działanie niepożądane produktu 

leczniczego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na formularzu zgłoszenia działania 

niepożądanego produktu leczniczego składanym pisemnie w postaci papierowej albo 

elektronicznej.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

174 i 993) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) datę zgonu.”; 

 2) art. 30a-30d otrzymują brzmienie: 

„Art. 30a. 1. Diagnosta laboratoryjny uzyskuje tytuł specjalisty, o którym mowa w art. 

30, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej 

„PESDL”. 

2. Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESDL ponosi diagnosta laboratoryjny 

odbywający specjalizację. 

3. Wysokość opłaty za szkolenie specjalizacyjne ustala  kierownik jednostki szkolącej, o 

której mowa w art. 30b ust. 1. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 110% planowanych 

kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego. Opłata stanowi 

dochód jednostki szkolącej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, 

których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym 

diagnostów laboratoryjnych. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, kierując się 

bieżącą strategią rządu, uznać dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe. 

Art. 30b. 1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone 

przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na 

kierunku analityka medyczna, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, po uzyskaniu 
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akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

zwanego dalej „CMKP”. 

2. Akredytacja może zostać udzielona podmiotom, które: 

1) powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy na 

pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie, z zastrzeżeniem art. 30zf ust 5; 

2) spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone w 

programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3) są jednostkami, których działalność odpowiada profilowi prowadzonego szkolenia 

specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży 

kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, jeżeli ich odbywania jednostka szkoląca nie może zapewnić w 

ramach swojej struktury organizacyjnej; 

4) opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa, w szczególności: 

1) maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2) organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży kierunkowych; 

3) szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4) sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności;  

5) sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w niej 

uczestniczące. 

4.  Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora 

CMKP wniosek o udzielenie akredytacji za pośrednictwem Systemu Monitorowania 

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

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

zm.2)), zwanego dalej „SMK”. Wniosek zawiera następujące dane: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji; 

2) dziedzinę specjalizacji, w której podmiot zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne; 

3) liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej;  

4) opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego szkolenia 

specjalizacyjnego;   

5) plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 



39 
 

6) oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym mowa w 

pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez niego działalności; 

3) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1–4. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego.  

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w 

ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot, który złożył wniosek, jest 

wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, przekazywanego za 

pośrednictwem SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany 

bez rozpoznania.  

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o 

których mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego zgłoszony przez 

zarząd tego towarzystwa; 

2) dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta krajowego; 

3) przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 

9. Zespół ekspertów zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał i 

przekazuje swą opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni. 

10. Dyrektor CMKP na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w  ust. 9, 

biorąc pod uwagę spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, udziela akredytacji i 

określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne. 

11. Udzielenie akredytacji i odmowa jej udzielenia oraz cofnięcie akredytacji następuje 

w drodze decyzji, przekazywanej za pośrednictwem SMK. Od decyzji przysługuje odwołanie 

składane za pośrednictwem SMK do ministra właściwego do spraw zdrowia. W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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12. Dyrektor CMKP podaje na bieżąco za pośrednictwem SMK do wiadomości 

publicznej listę jednostek posiadających akredytację. 

13. Akredytacji udziela się na okres 5 lat. 

14. Dyrektor CMKP cofa akredytację, jeżeli jednostka szkoląca nie realizuje 

szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie przestrzega standardów 

szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

Przepisy ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

Art. 30c. 1. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje dyrektor 

CMKP. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CMKP jest uprawniony do: 

1) wizytacji jednostki szkolącej; 

2) żądania przedstawienia dokumentacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonego szkolenia 

specjalizacyjnego; 

3) wydawania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień. 

     3. Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego jest prowadzona przez zespół kontrolny 

powoływany przez dyrektora CMKP. W skład zespołu mogą wchodzić, poza pracownikami 

CMKP: 

1) konsultant krajowy w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego; 

2) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego, który posiada 

tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymuje się dorobkiem naukowym i 

zawodowym w tej dziedzinie; 

3) osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem 

naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego. 

4) przedstawiciel właściwego miejscowo wojewody. 

4. Zespół kontrolny, w składzie co najmniej 3–osobowym, wykonując czynności 

kontrolne, za okazaniem upoważnienia, ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych; 

2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora; 

3) wglądu do dokumentacji przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzonej przez 

jednostkę szkolącą; 

4) żądania od kierownika jednostki szkolącej ustnych i pisemnych wyjaśnień; 
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5) badania opinii uczestników szkolenia i kadry dydaktycznej. 

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki szkolącej; 

2) miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne; 

5) opis stanu faktycznego; 

6) stwierdzone nieprawidłowości; 

7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne; 

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 

9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez 

kierownika jednostki szkolącej. 

6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik jednostki 

szkolącej. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej nie stanowi 

przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. 

7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany 

kierownikowi jednostki szkolącej. 

8. Kierownik jednostki szkolącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma 

prawo do wniesienia pisemnie umotywowanych zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w 

trakcie kontroli i opisanych w protokole oraz co do sposobu przeprowadzania czynności 

kontrolnych. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te 

fakty i uzupełnić protokół w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.   

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w całości albo 

części, zespół kontrolny przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanej 

jednostki szkolącej. 

10. Dyrektor CMKP przekazuje kierownikowi jednostki szkolącej zalecenia pokontrolne 

dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli i zobowiązuje go do usunięcia 

tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie; kopie pisma z zaleceniami pokontrolnymi 

przekazuje do wiadomości konsultantowi krajowemu właściwemu dla danej dziedziny albo w 

dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego i 

właściwemu konsultantowi wojewódzkiemu w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, 

jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta wojewódzkiego. 

11. W przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych w określonym terminie 

dyrektor CMKP podejmuje decyzję o skreśleniu jednostki z listy jednostek szkolących. Z 
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dniem skreślenia jednostka traci akredytację. Od decyzji tej przysługuje odwołanie składane 

do ministra właściwego do spraw zdrowia. Informacja o skreśleniu jednostki z listy jednostek 

szkolących zostaje zamieszczona w SMK.  

12. Osobom wykonującym czynności kontrolne przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1200 zł za wykonanie czynności kontrolnych; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 

3) zwolnienie od pracy w dniach wykonywania czynności kontrolnych bez zachowania prawa 

do wynagrodzenia. 

Art. 30d. Monitorowanie systemu szkolenia specjalizacyjnego polega w szczególności 

na analizie danych o liczbie osób odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz obrazujących 

jego przebieg, znajdujących się w SMK.”;   

3) w rozdziale 4 po art. 30d dodaje się art. 30e–30zf w brzmieniu: 

„Art. 30e. 1. Program szkolenia specjalizacyjnego zawiera: 

1) założenia organizacyjno-programowe, w szczególności określające: 

a) cele szkolenia, 

b) uzyskane kompetencje zawodowe, 

c) sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego;  

2) okres szkolenia specjalizacyjnego, w tym liczbę godzin stażu podstawowego; 

3) szczegółowy zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wykaz umiejętności praktycznych 

będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego; 

4) moduły szkolenia specjalizacyjnego oraz formy i metody kształcenia stosowane w ramach 

modułów, w tym: 

a) kursy obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych będących przedmiotem kursu, zwane dalej „kursami”, oraz ich 

wymiar godzinowy, w tym kurs w zakresie prawa medycznego, 

b) staże kierunkowe obejmujące określony zakres wymaganych umiejętności 

praktycznych będących przedmiotem stażu kierunkowego, oraz miejsce, liczbę 

godzin i sposób zaliczenia poszczególnych staży kierunkowych; 

5) formy i metody samokształcenia, w tym przygotowanie opracowań teoretycznych, pracy 

poglądowej lub pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

6) metody oceny wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych, w tym: 

a) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego modułu, 
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b) sprawdzian z zakresu określonego programem kursu, 

c) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych 

objętych programem stażu kierunkowego, 

d) ocenę złożonych opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej; 

7) sposób wykazania się znajomością jednego z następujących języków obcych: angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, w stopniu umożliwiającym: 

a) rozumienie tekstu pisanego, w szczególności literatury fachowej, 

b) porozumiewanie się z pacjentami i osobami wykonującymi zawód medyczny; 

8) wykaz obowiązkowej literatury. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto standardy kształcenia w danym 

szkoleniu specjalizacyjnym, uwzględniając dane dotyczące: 

1) liczby i kwalifikacji kadry dydaktycznej; 

2) bazy dydaktycznej do realizacji programu kursów i staży kierunkowych; 

3) sposobu realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, w tym oceny wiedzy i 

umiejętności praktycznych; 

4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. 

3. Program szkolenia specjalizacyjnego opracowuje zespół ekspertów powołany przez 

dyrektora CMKP. 

4. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, powołuje się: 

1) konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego; 

2) przedstawiciela właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego, który posiada 

tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej; 

3) przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, który posiada tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej; 

4) dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem 

naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego. 

5. Opracowany przez zespół ekspertów i zredagowany przez CMKP program szkolenia 

specjalizacyjnego zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. 

6. CMKP zamieszcza w SMK zatwierdzone programy szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Programy szkolenia specjalizacyjnego podlegają weryfikacji z urzędu albo na 

wniosek konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w 
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danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, lub właściwego towarzystwa 

naukowego skierowany do dyrektora CMKP. Do weryfikacji stosuje się ust. 3-6. 

Art. 30f. 1. Jednostki szkolące przekazują do wojewody za pośrednictwem SMK 

informacje o liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie, w których może 

odbywać się szkolenie specjalizacyjne. 

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, wojewoda określa i ogłasza za 

pośrednictwem SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co 

najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. 

Art. 30g. 1. Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który 

spełnia łącznie następujące warunki: 

  1)   posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; 

  2)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

2. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1, składa za pośrednictwem SMK 

wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie do  wojewody 

właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać 

szkolenie specjalizacyjne.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2) nazwisko rodowe; 

3) miejsce i datę urodzenia; 

4) płeć; 

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”; 

7) obywatelstwo (obywatelstwa); 

8) adres do korespondencji; 

9) cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) posiadany stopień naukowy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się następujące dokumenty: 

1) odwzorowanie cyfrowe dyplomu szkoły wyższej; 

2) odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą, potwierdzającego 

uzyskaną średnią ocen ze studiów do drugiego miejsca po przecinku. 
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4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, następuje w terminie do dnia 15 grudnia 

albo do dnia 31 maja każdego roku. Wniosek składa się za pośrednictwem SMK. 

5. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego  

trwającej dłużej niż dobę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w terminach, o których 

mowa w ust. 4, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii. 

 Art. 30h. 1. W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę 

formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o 

rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 1  jest większa niż liczba 

miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się średnią ocen ze 

studiów do drugiego miejsca po przecinku.   

4. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów 

laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane 

postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie albo posiadanych 

przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu 

konkursowym. 

5. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za 

pośrednictwem SMK.   

6. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego, może zwrócić się za pośrednictwem SMK do wojewody o weryfikację 

postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 5. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za 

pośrednictwem SMK w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. 

7. Wojewoda uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, 

kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, 

posiadającej wolne miejsca szkoleniowe. 

8. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy 

wojewoda wydaje elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w 

SMK, zwaną dalej  „EKS”. 
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9. EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

zgodnie z jego programem. 

10. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. 

Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.  

Art. 30i. Po zakwalifikowaniu diagnosty laboratoryjnego do rozpoczęcia szkolenia 

specjalizacyjnego, jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie szkolenia w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, określonym w EKS. 

Art. 30j. 1. Wojewoda prowadzi rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne na 

obszarze danego województwa. 

2. Rejestr jest prowadzony w SMK, według niżej określonego układu danych: 

1) numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków: 

a) dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członkiem 

identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego w przepisach 

dotyczących szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 

krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z 

tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b) numeru PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

2) imię i nazwisko; 

3) obywatelstwo (obywatelstwa); 

4) posiadane kwalifikacje zawodowe, w szczególności numer i data wydania dyplomu 

ukończenia szkoły wyższej; 

5) nazwa odbywanego szkolenia specjalizacyjnego; 

6) nazwa i adres jednostki szkolącej, w której jest odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

7) imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

8) data postępowania kwalifikacyjnego; 

9) data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego; 

10) data skreślenia z rejestru; 

11) data przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie 

specjalizacyjne zostało przedłużone albo skrócone; 

12) data udostępnienia EKS i jej numer. 
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3. Kierownik specjalizacji prowadzi EKS i wprowadza na bieżąco do SMK informacje 

niezbędne do prowadzenia rejestru i oceny przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego 

diagnosty laboratoryjnego odbywającego to szkolenie. 

Art. 30k. 1. Diagnosta laboratoryjny uprawniony do podjęcia specjalizacji może ją 

odbywać na podstawie: 

1)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z 

podmiotem, spełniającym warunki do realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego i 

płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów lub urlopu 

bezpłatnego udzielonego na czas realizacji kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady 

określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

2)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony okresem specjalizacji z 

innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na 

podstawie odrębnych przepisów na czas realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego, 

kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 

2, albo 

3)   umowy cywilnoprawnej zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym 

mowa w pkt 1, albo 

4)   poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program 

specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów. 

2. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą 

umowę cywilnoprawną określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z 

realizowania programu specjalizacji. 

3. Diagnosta laboratoryjny odbywa specjalizację przez cały jej czas w pełnym wymiarze 

czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej 

jednostce właściwej dla danej dziedziny. 

4. Jeżeli diagnosta laboratoryjny pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres  

specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

 Art. 30l. 1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie ulega 

przedłużeniu o czas nieobecności osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w pracy: 

1) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 
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3) w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy; 

4) z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów. 

2. Okres szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres 

udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w ust. 1 i 2, ma 

obowiązek poinformować wojewodę o planowanej przez nią nieobecności w pracy z 

powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące. 

4. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia 

specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne składa 

za pośrednictwem SMK do wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. 

6. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 

po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie albo w dziedzinie 

pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, przekazywanej za 

pośrednictwie SMK. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji przekazywanej za 

pośrednictwem SMK.  

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, odmawiającej przedłużenia okresu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przysługuje odwołanie składane do dyrektora CMKP za 

pośrednictwem SMK.  

8. Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym 

mowa w ust. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w EKS i SMK.  

9. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 3, może 

skierować na okres tej nieobecności inną osobę zakwalifikowaną do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego do odbywania tego szkolenia w jednostce szkolącej, biorąc pod uwagę 

możliwość odbycia przez nią części lub całości programu specjalizacji oraz możliwość 

wykorzystania miejsc szkoleniowych. 

Art. 30m. 1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie może być 

skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, pod 
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warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego o okres nie dłuższy 

niż 1/2 okresu szkolenia. 

2. Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie 

następuje w drodze decyzji przekazywanej za pośrednictwem SMK.  

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzą: 

1) konsultant wojewódzki w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w 

danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta. 

2) kierownik specjalizacji; 

3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny stowarzyszenia zawodowego lub 

towarzystwa naukowego. 

4. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego osoba 

odbywająca szkolenie specjalizacyjne składa za pośrednictwem SMK do dyrektora CMKP. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, odmawiającej skrócenia okresu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przysługuje odwołanie składane do dyrektora do ministra 

właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem SMK.  

6. Informacja o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest 

zamieszczana w EKS i SMK. 

Art. 30n. 1. Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika 

specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu 

szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację jego programu. 

2. Kierownika specjalizacji wskazuje, za jego zgodą, kierownik jednostki szkolącej. 

3. Kierownikiem specjalizacji może być osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie 

będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach w 

dziedzinie pokrewnej albo osoba, o której mowa w art. 30zf ust. 5. 

4. Kierownik specjalizacji może wykonywać swoje obowiązki związane ze szkoleniem 

specjalizacyjnym 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta – 

4 osób. 

5. Odwołanie kierownika specjalizacji może nastąpić w przypadku: 

1) niewypełniania przez kierownika specjalizacji obowiązków, o których mowa w ust. 6; 

2) uzasadnionego wniosku kierownika specjalizacji; 

3) uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem 

danego kierownika specjalizacji. 
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6. Do obowiązków kierownika specjalizacji należy: 

1) udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych programem 

szkolenia specjalizacyjnego; 

2) udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego i nadzór nad realizacją tego planu; 

3) wprowadzenie do EKS szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego; 

4) wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających samokształcenie; 

5) prowadzenie ewaluacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem; 

6) wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez 

specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do 

współpracowników i pacjentów, zamieszanej w EKS; 

7) potwierdzanie w EKS realizacji elementów szczegółowego planu zajęć objętych 

programem szkolenia specjalizacyjnego w terminie; 

8) coroczne potwierdzanie w EKS zrealizowania zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, wyznaczonych do odbycia w danym roku;  

9) potwierdzenie w EKS odbycia szkolenia zgodnie z jego programem; 

10) zawiadomienie za pośrednictwem SMK wojewody o przerwaniu kontynuowania 

szkolenia specjalizacyjnego przez diagnostę laboratoryjnego, który nie realizuje lub nie 

może realizować programu szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 8 i 9, w 

terminie 14 dni odpowiednio od zakończenia danego roku albo odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

8. Bez potwierdzenia zrealizowania wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego 

zaplanowanych na dany rok, diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie nie może 

kontynuować szkolenia w kolejnym roku.  

9. Kierownikowi specjalizacji w  umowie, o której mowa w art. 30b ust. 2 pkt 1, mogą 

zostać ustalone dodatkowe obowiązki niewymienione w ust. 6. 

10. Kierownik specjalizacji ma prawo do: 

1) udziału w egzaminie ustnym lub praktycznym wchodzącym w skład PESDL w charakterze 

obserwatora; 

2) upoważnienia innej osoby, za jej zgodą, posiadającej tytuł specjalisty do wykonywania 

czynności opiekuna stażu kierunkowego. 
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11. Osoba, o której mowa w ust. 10 pkt 2, zapewnia bezpośrednio nadzór nad realizacją 

programu staży kierunkowych, nie więcej niż 3 osób. 

Art. 30o. 1. Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie określonym w EKS. 

2. Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

może złożyć uzasadniony wniosek do kierownika jednostki szkolącej albo upoważnionej 

przez niego osoby o przesunięcie terminu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

Informacja o rozpatrzeniu sprawy zostaje przekazana wnioskodawcy w terminie 7 dni od 

wpłynięciu wniosku i zamieszczona w SMK oraz w EKS.    

3. Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo restrukturyzacji uniemożliwiającej 

prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu 

z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje za 

pośrednictwem SMK miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego. 

4. Wojewoda skreśla w drodze decyzji diagnostę laboratoryjnego odbywającego 

szkolenie specjalizacyjne z rejestru: 

1) w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie miesiąca od dnia, o 

którym mowa w ust. 1, lub upływu czasu, w którym diagnosta laboratoryjny 

zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne, z zastrzeżeniem art. 30l  ust. 1 i 2; 

2) po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta 

wojewódzkiego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny 

odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu 

szkolenia specjalizacyjnego; 

3) na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 30n ust. 7. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do dyrektora CMKP, 

składane za pośrednictwem SMK. 

Art. 30p. 1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania 

szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem przez kierownika specjalizacji, zwany 

dalej „wnioskodawcą”, występuje z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego do właściwego wojewody. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 
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3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - a w przypadku jego braku - cechy 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) obywatelstwo (obywatelstwa); 

5) adres do korespondencji i numer telefonu; 

6) dziedzinę, w której było realizowane szkolenie specjalizacyjne; 

7) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

8) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

9) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,  jest składany za pośrednictwem SMK.  

4. Wojewoda zwraca się za pośrednictwem SMK do właściwych konsultantów 

krajowych o weryfikację w terminie 14 dni od wystąpienia, czy wnioskodawca odbył 

szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego programem. Konsultant krajowy dokonuje 

weryfikacji za  pośrednictwem SMK. 

5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy za  pośrednictwem SMK wskazuje brakujące 

elementy.  

6. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres szkolenie na czas niezbędny do 

realizacji tego elementu.  

7. Wojewoda  zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 6, za 

pośrednictwem SMK. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu 

brakującego elementu programu szkolenia specjalizacyjnego występuje z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2-7 stosuje się. 

Art. 30r. 1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania 

szkolenia specjalizacyjnego może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, 

zwanego dalej „CEM”, z wnioskiem o przystąpienie do PESDL.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;” 



53 
 

4) adres do korespondencji; 

5) nazwę uczelni medycznej i wydział, którą wnioskodawca ukończył;  

6) stopień albo tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

7) wskazanie właściwego wojewody; 

8) wskazanie części PESDL, do której zamierza przystąpić wnioskodawca; 

9) cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w 

art. 30s, oraz datę dokonania przelewu i określenie PESDL, za który opłata została 

wniesiona. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem  SMK. 

4. Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji 

jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej. Do terminu 

zgłoszeniowego nie stosuje się przepisów art. 58 i 59 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

5. Dyrektor CEM ustala listy diagnostów laboratoryjnych zdających PESDL w danym 

miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym 

numerze kodowym nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie jest 

przekazywane za pośrednictwem SMK. 

6. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego  

trwającej dłużej niż dobę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w terminach, o których 

mowa w ust. 4, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii. 

Art. 30s. 1. Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 

1000 zł.  

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

3. CEM dokonuje zwrotu opłaty, jeżeli wnioskodawca nie zostanie dopuszczony do 

PESDL. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 30 dni od 

powzięcia przez dyrektora CEM informacji o tym fakcie. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty egzaminacyjnej, wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania.     

Art. 30t. 1. PESDL dla każdej specjalności organizuje CEM. 

2. PESDL jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej 

„PKE”. 

3. Przewodniczącego PKE i jej członków powołuje i odwołuje dyrektor CEM. 
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4. Przewodniczący PKE i jej członkowie powinni posiadać tytuł specjalisty w 

odpowiedniej dziedzinie albo w dziedzinach pokrewnych, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

osób posiadających tytułu specjalisty.  

5. Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie nie skutkuje powstaniem 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

7. Kandydatów do PKE mogą zgłaszać: 

1) konsultant krajowy, w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej albo w dziedzinie 

pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta; 

2) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych; 

3)  towarzystwo naukowe właściwe dla danej dziedziny. 

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) określenie posiadanej specjalizacji; 

4) wskazanie dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, w której kandydat ma być powołany do 

PKE; 

5) adres korespondencyjny kandydata. 

9. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć kopię dyplomu specjalisty, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

10. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy kandydat uzyskał 

dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy 

podać datę wydania i numer dyplomu. 

11. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania.  

12. Dyrektor CEM powołuje na przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie 

nie ma powołanego konsultanta krajowego. Jeżeli konsultant krajowy nie może uczestniczyć 

w egzaminie, deleguje swego przedstawiciela, będącego członkiem PKE. 

13. Członkostwo w PKE wygasa w przypadku śmierci członka PKE. 

14. Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w szczególności w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka PKE; 
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3) niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 30u ust. 4. 

15. Dyrektor CEM może odwołać członka PKE w wypadku wszczęcia przeciwko niemu 

postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego umyślnego 

przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 

16. Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu PKE w czasie sesji 

egzaminacyjnej nie wstrzymuje prac PKE. 

17. W wypadku wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka PKE dyrektor CEM 

powołuje w terminie 14 dni nowego członka. 

Art. 30u. 1. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia PESDL w ustalonych miejscach i 

terminach, wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne. Zespół Egzaminacyjny 

składa się co najmniej z trzech członków PKE, z zachowaniem reprezentacji podmiotów 

wymienionych w art. 30t ust. 7. 

2. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której 

kandydat do złożenia PESDL w tym Zespole Egzaminacyjnym jest: 

1) jego małżonkiem; 

2) osobą pozostającą z nim w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia; 

3) osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu; 

4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależności służbowej. 

3.  Powody wyłączenia określone w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. b trwają pomimo ustania 

małżeństwa albo przysposobienia. 

4.  Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PESDL składają 

dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 

pozostają z żadnym z kandydatów do złożenia PESDL w tym Zespole Egzaminacyjnym w 

stosunku, o którym mowa w ust. 2, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.. 
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5. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1200 zł dla przewodniczącego i 1000 zł dla 

członków Zespołu Egzaminacyjnego za udział w pracach Zespołu; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 

3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia. 

6. Szczegółowy dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 

pkt 1 oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, określa w drodze zarządzenia 

dyrektor CEM. 

Art. 30w. Do zadań Zespołu Egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PESDL 

należy: 

1) przeprowadzenie PESDL zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w art. 

30x ust. 7; 

2) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie 

testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści; 

3) przekazanie do CEM ocen z egzaminów ustnego i praktycznego oraz dokumentacji 

związanej z przeprowadzonym PESDL, niezwłocznie po zakończonym PESDL, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESDL. 

Art. 30x. 1. Zakres PESDL jest zgodny z programem danego szkolenia 

specjalizacyjnego. 

2. PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku: 

1) w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja; 

2) w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

3. PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - 

egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części 

praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. 

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie: 

1) testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 

osób; 

2) egzaminu ustnego. 

5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w 

terminie ustalonym przez dyrektora CEM. Pozytywny wynik egzaminu testowego otrzymuje 

osoba egzaminowana, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu. 



57 
 

6. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w 

porozumieniu z Przewodniczącym PKE. 

7. PESDL przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez 

dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Art. 30y. 1. Zadania egzaminacyjne dla PESDL są opracowywane przez autorów 

wskazanych przez dyrektora CEM spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się 

odrębnie dla każdego programu szkolenia specjalizacyjnego oraz na każdą sesję 

egzaminacyjną. 

2. Zadania egzaminacyjne podlegają weryfikacji przez recenzentów, wyznaczonych 

przez dyrektora CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym. 

3. Opracowanie zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie PESDL jest finansowane 

przez CEM. 

4. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych są 

opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający 

dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, 

dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PESDL lub sprawujące nadzór nad ich 

prowadzeniem. 

5. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych nie podlegają 

udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 

6. Dyrektor CEM może udostępnić pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i 

praktycznych po ich wykorzystaniu na danym PESDL wyłącznie osobom przystępującym do 

tego egzaminu. Zasady udostępniania zadań egzaminacyjnych Dyrektor CEM określa w 

drodze zarządzenia.  

Art. 30z. 1. PESDL odbywa się w obecności co najmniej trzech członków PKE. 

2. Nieobecność osoby egzaminowanej podczas PESDL, bez względu na jej przyczynę, 

uważa się za odstąpienie od udziału w PESDL. 

3. Diagnosta laboratoryjny może składać PESDL po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego jej tożsamość. 

4. Podczas PESDL osoba egzaminowana nie może korzystać z żadnych pomocy 

naukowych i dydaktycznych, a także nie może posiadać urządzeń służących do kopiowania, 

przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę 
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zdyskwalifikowania osoby egzaminowanej, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią 

wyniku negatywnego.   

5. Przebieg PESDL może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. W przypadku ujawnienia po egzaminie na zarejestrowanych materiałach korzystania 

przez osobę egzaminowaną z pomocy naukowych, dydaktycznych lub urządzeń służących do 

kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, 

osoba taka może zostać zdyskwalifikowana. 

6. Dyrektor CEM zawiadamia o dyskwalifikacji osoby egzaminowanej Prezesa Krajowej 

Rady Diagnostów Laboratoryjnych.   

7. Z przebiegu PESDL sporządza się protokół, który podpisują członkowie Zespołu 

Egzaminacyjnego przeprowadzający dany egzamin.  

8. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przesyła protokół egzaminacyjny 

dyrektorowi CEM w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Art. 30za. 1. CEM ustala wyniki PESDL i ogłasza je za pośrednictwem SMK. Wynik 

PESDL nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Diagnosta laboratoryjny, który nie przystąpił PESDL w wyznaczonym terminie albo 

uzyskał wynik negatywny z PESDL, może przystąpić do PESDL w kolejnej sesji 

egzaminacyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, diagnosta laboratoryjny składa do dyrektora 

CEM zgłoszenie; przepisy art. 30r stosuje się. 

4. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 3, zostaje wpisany na listę osób 

składających PESDL w danej sesji egzaminacyjnej przez dyrektora CEM. 

5. Za wynik pozytywny PESDL uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego 

części, o których mowa w art. 30x ust. 3. 

6. Wynik pozytywny z części PESDL jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach 

egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku 

pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w 

ustalonym terminie, diagnosta laboratoryjny może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej 

tylko do tej części PESDL. 

7. Oceną końcową PESDL jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z 

egzaminu teoretycznego i praktycznego.  

8. Wyniki PESDL dyrektor CEM za pośrednictwem SMK przekazuje wojewodom, 

dyrektorowi CMKP oraz właściwym jednostką szkolącym, Krajowej Izbie Diagnostów 

Laboratoryjnych. 
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Art. 30zb. 1. Potwierdzeniem złożenia PESDL jest dyplom wydany przez dyrektora 

CEM.  

2. Dyrektor CEM wydaje dyplom, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.  

3. CEM prowadzi rejestr wydanych dyplomów, o których mowa w ust. 1, i przechowuje 

ich kopie sporządzone w formie elektronicznej.  

4. Rejestr prowadzony jest w systemie ewidencyjno-informatycznym, według 

określonego przez dyrektora CEM układu danych. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, zawiera następujące dane diagnosty 

laboratoryjnego, któremu wydano dyplom: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;  

4) numer i datę wydania dyplomu; 

5) imię i nazwisko kierownika specjalizacji oraz jego stopień albo tytuł naukowy; 

6) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której zainteresowany odbywał szkolenie 

specjalizacyjne; 

7) wynik PESDL; 

8) uzyskany tytuł specjalisty. 

6. Dokumentacja dotycząca PESDL przechowywana jest przez CEM zgodnie z 

przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822). 

Art. 30zc. 1. W razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PESDL lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PESDL, dyrektor CEM 

może unieważnić PESDL albo jego część, w danym terminie dla danej dziedziny dla 

poszczególnych albo wszystkich zdających. 

2. Postępowanie wszczyna się na wniosek członka Zespołu Egzaminacyjnego, 

przeprowadzającego dany PESDL, osoby przystępującej do danego PESDL albo z urzędu.  

3. Unieważnienie PESDL albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio 

PESDL albo jego część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia, którym decyzji o unieważnieniu stała się ostateczna. W 

przypadku unieważnienia całości PESDL wszystkie jego części odbywają się w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. 
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4. Decyzję o unieważnieniu dyrektor CEM podejmuje w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających unieważnienie PESDL albo jego części. 

5. Informacja o decyzji o unieważnieniu PESDL albo jego części jest ogłaszana na 

stronie internetowej CEM. Decyzja przekazywana jest zainteresowanym diagnostom 

laboratoryjnym za pośrednictwem SMK. 

6. Od decyzji o unieważnieniu egzaminu przysługuje odwołanie składane za 

pośrednictwem SMK do ministra właściwego do spraw zdrowia. 

7. Za powtórzony PESDL albo jego część nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej.   

Art. 30zd. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których możliwe jest odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego 

– uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym 

zakresie;   

2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria 

kwalifikacji do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

– mając na celu konieczność zapewnienia obiektywności i przejrzystości postępowania 

kwalifikacyjnego, 

3) zakres danych zawartych w EKS, 

4) zakres danych, o których mowa w art. 30j ust. 3, wprowadzanych do SMK przez 

kierownika specjalizacji, 

5) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach, 

6) wzór dyplomu specjalisty  

– uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnych do prowadzenia 

specjalizacji; 

7) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o której 

mowa w art. 30c ust. 4, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem 

czynności kontrolnych; 

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków 

PKE; 

9) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 30u ust. 4, 

10) szczegółowy sposób i tryb składania PESDL oraz ustalania jego wyników 

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESDL oraz 

zapewnienia bezstronności pracy PKE, a także nakład pracy przewodniczącego i 

członków PKE; 



61 
 

11) wysokość opłaty za PESDL 

– uwzględniając koszty przeprowadzenia PESDL oraz wydania dyplomu potwierdzającego 

tytuł specjalisty. 

Art. 30ze. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł 

specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej za równoważny z tytułem specjalisty w 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: 

1) czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie 

specjalizacji w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej realizowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 

praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej 

dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, o którym mowa w ust. 1, występuje 

do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z 

tłumaczeniem na język polski, następujące dokumenty: 

1) oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty; 

2) dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz 

zrealizowanym programie; 

3) informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie 

potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne; 

4) zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po 

uzyskaniu tytułu specjalisty. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty 

w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej 

przez dyrektora CMKP. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporządzona na podstawie oceny merytorycznej 

wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 30b ust. 8. W wyniku 

dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących 

decyzji: 

1) uznanie tytułu specjalisty bez żadnych dodatkowych warunków; 

2) uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce szkolącej, 

którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów; 

3) uznanie tytułu specjalisty po złożeniu PESDL; 

4) odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą. 
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5. Obsługę organizacyjną i finansowanie prac zespołu, o których mowa w ust. 4, 

zapewnia CMKP. 

6. Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest odbywany w jednostce 

szkolącej, na podstawie umowy o odbycie stażu adaptacyjnego zawartej z tą jednostką na 

warunkach określonych w umowie.”. 

Art. 30zf. 1. W przypadku wprowadzenia nowej dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, 

diagnosta laboratoryjny legitymujący się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej 

dziedzinie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o 

powierzenie mu określonych w ustawie obowiązków specjalisty w tej dziedzinie. 

2. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

zdrowia występuje do dyrektora CMKP o wydanie opinii w sprawie oceny dorobku 

naukowego i zawodowego wnioskodawcy. Opinię sporządza zespół, o którym mowa w art. 

30e ust. 3. 

3. Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia 

wydaje decyzję o powierzeniu obowiązków specjalisty w danej dziedzinie.  

4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1–3, może być wszczęte w terminie 2 lat od 

dnia wprowadzenia danej nowej dziedziny diagnostyki laboratoryjnej.  

5. Osoba, która uzyskała decyzję, o której mowa w ust. 3, może: 

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 30e ust. 3; 

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie; 

3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 30c ust. 3; 

4) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 30e ust. 3;    

5) przystąpić do PESDL.”.   

 

Art. 6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.7) ) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz jego format 

i strukturę, uwzględniając w szczególności rodzaj produktów leczniczych, zakres 

wymaganej dokumentacji oraz zapewnienie spójności z Systemem Informacji 

Medycznej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia.”; 

2) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia Rejestru oraz strukturę danych udostępnianych z Rejestru, uwzględniając w 

szczególności tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów, zmian i skreśleń w 

Rejestrze, a także tryb jego udostępniania.”; 

3) w art. 70 po ust. 5 dodaje się ust. 5a  w brzmieniu: 

„5a. Do warunków przechowywania i wydawania produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w 

punktach aptecznych stosuje się przepisy art. 90, art. 91, art. 95 i art. 96.”; 

4) w art. 75 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) identyfikator pracownika medycznego, o którym, mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 4.”;  

5) w art. 78: 

a) w ust. 1: 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przekazywanie w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa, kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu 

produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wraz ze strukturą tego obrotu;”, 

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) przekazywanie Prezesowi Urzędu raportów dotyczących wielkości obrotu 

produktami leczniczymi, wraz ze strukturą tego obrotu;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

zakres przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, zapewniając 

zachowanie tajemnicy handlowej i uwzględniając w szczególności strukturę obrotu 

produktami leczniczymi skierowanymi do lecznictwa otwartego i podmiotów 

leczniczych oraz sposób identyfikacji produktu.”; 

6) w art. 83: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie 

Hurtowni Farmaceutycznej.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Główny Lekarz Weterynarii w odniesieniu do hurtowni produktów leczniczych 

weterynaryjnych prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2 Rejestr, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest prowadzony w systemie  

teleinformatycznym i zawiera: 

1) dane wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1–6 i 8; 

2) unikalny identyfikator odpowiednio hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, 

składu konsygnacyjnego.”; 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydanie zezwolenia, jego zmiana, cofnięcie lub wygaśnięcie wymaga 

wprowadzenia stosownych zmian w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 i 1a.”, 

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

„4a. Administratorem systemu, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest 

Główny Inspektor Farmaceutyczny.”; 

7) uchyla się art. 89–89e; 

8) w art. 91 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) substancje bardzo silnie działające określone w Farmakopei Polskiej,”; 

9) w art. 94a w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu 

aptecznego oraz informacja o możliwości realizacji recepty i zlecenia w postaci 

elektronicznej.”; 

10) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. 1. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej. 

2. Recepta w postaci papierowej może być wystawiona w przypadku: 

1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 

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

z późn. zm.2)); 

2) recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w 

linii prostej oraz rodzeństwa (recept pro auctore albo pro familiae); 

3) recepty, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 

dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece 

zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45); 



65 
 

4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości.”; 

11) art. 96: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane są z apteki ogólnodostępnej 

przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień 

zawodowych: 

1) na podstawie recepty; 

2) bez recepty; 

3) na podstawie zapotrzebowania jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych lub osób fizycznych wykonujących 

działalność leczniczą.”, 

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

„1a. Recepta zawiera następujące informacje: 

1) dane dotyczące pacjenta: 

a) imię lub imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN” w przypadku osób o 

nieustalonej tożsamości, 

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, 

jeżeli nadano): 

– miejsca zamieszkania albo 

– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

– miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń albo siedziby urzędu 

gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 

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

finansowanych ze środków publicznych, albo siedziby świadczeniodawcy, który 

udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której 

mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.10)), albo 

– „NMZ” w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c) identyfikator usługobiorcy w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

                                                             
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 
2014 r. 567, 598 i 1004. 
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d) datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy PESEL nie został nadany albo jest 

nieustalony, 

2) dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiono receptę: 

a) w przypadku:  

– podmiotu wykonującego działalność leczniczą – nazwę albo firmę, łącznie z 

nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

– osoby wystawiającej receptę pro auctore albo pro familiae  –  imię  i nazwisko, 

– podmiotu prowadzącego aptekę – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem 

apteki,  

b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi 

farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer 

lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca 

przechowywania dokumentacji medycznej; a w przypadku osoby wystawiającej 

receptę pro auctore albo pro familiae adres miejsca zamieszkania (nazwa 

miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), 

c) numer telefonu (z prefiksem) dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo 

usługi farmaceutycznej; a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiającej receptę pro auctore albo pro 

familiae numer kontaktowy do osoby wystawiającej receptę, 

d) numer REGON, jeżeli został nadany – dziewięcioznakowy w przypadku 

apteki, czternastoznakowy w przypadku podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, 

e) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, jeżeli nadano, 

f) identyfikator usługodawcy w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

3) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (w tym tytuł zawodowy), 

c) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 

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

d) numer telefonu (z prefiksem) do bezpośredniego kontaktu z osobą 

wystawiającą receptę 
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– w przypadku recepty w postaci papierowej są nanoszone w sposób czytelny za 

pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób 

uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty, 

e) podpis, w przypadku recepty: 

– w postaci elektronicznej: za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 

rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo Karty Specjalisty Medycznego, o 

której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo  

– w postaci papierowej – podpis własnoręczny; 

4) dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego:  

a) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową 

produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę 

skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt 

leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób 

medyczny, 

b) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje 

w obrocie w więcej niż jednej postaci, 

c) dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej 

niż jednej dawce, 

d) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku: 

– leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest 

używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

– leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi 

odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 
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– ilość produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku 

recepturowego określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca 

farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego 

środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu 

leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum 

satis" lub "q.s.", 

e) sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w 

przypadku wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego; 

5) dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a) datę wystawienia recepty, 

b) datę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy znak „X”.  

1b. Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie:  

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego 

okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 

dawkowania, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może 

przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania. Osoba wystawiająca 

receptę może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania 

nieprzekraczające łącznie 360 dni; z zastrzeżeniem produktu leczniczego 

sprowadzonego w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne; 

2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 180 dniowego 

stosowania; 

3) podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów 

określających produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, 

kremów, żeli, past do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość 

leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających produkty 

lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane 
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przy sporządzaniu leków recepturowych; jednorazowo może być wystawionych 

do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120 – 

dniowego okresu stosowania. 

1c. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, 

który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został 

sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis 

recepty zawiera: 

1) numer odpisu; 

2) dane, o których mowa w ust. 1a; 

3) ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na 

recepcie, będącą różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą 

receptę i wydaną w aptece; 

4) datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, 

nadany przez aptekę. 

1d. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1) 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od 

dnia”; 

2) 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od 

dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania 

wewnętrznego i parenteralnego;  

3) 120 dni od daty jej wystawienia na: 

a) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na zasadach określonych w 

art. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, 

z późn. zm.11)),  

b) produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

1e. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

                                                             
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz.105, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz  z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 
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medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej 

ustawy, obejmuje: 

1) dane, o których mowa w ust. 1a, ust. 1b i ust. 1d; 

2) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

3) identyfikator płatnika, właściwy dla: 

– miejsca odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcy 

albo 

– miejsca pełnienia służby wojskowej, albo 

– miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo  miejsca udzielenia świadczenia, 

w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, albo 

4) stosowne oznaczenie – w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

5) symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby 

uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

6) numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia albo w przypadku recepty w postaci 

papierowej numer recepty nadawany przez oddział wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia; 

7) odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, określoną w sposób 

następujący: 

a) jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej 

odpłatności, osoba wystawiająca receptę może nie wpisać tej odpłatności, 
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b) jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej 

niż jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę: 

– wpisuje symbol „P” w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w 

art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,  

– może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z 

wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, 

– wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych 

niż wskazane w tiret pierwsze i drugie; 

8) jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, 

osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol „X”, 

9) odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący 

sposób: 

a) B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego 

bezpłatnie, 

b) R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za 

odpłatnością ryczałtową, 

c) 30% – dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

30% limitu finansowania, 
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d) 50% – dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego; wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

50% limitu finansowania, 

e) 100% – dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego poza zakresem 

refundacji; 

10) oznaczenia, o których mowa w pkt 7–9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 

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

finansowanych ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy 

dla pacjenta, na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

1f. Zapotrzebowanie zawiera następujące informacje: 

1) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę: 

a) nazwę albo firmę podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą 

komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo 

usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, 

ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku 

osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu 

wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca 

przechowywania dokumentacji medycznej,  

c) numer telefonu (z prefiksem) dostępny w miejscu 

udzielania świadczenia, a w przypadku osób wykonujących 

działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania numer 

kontaktowy do osoby wystawiającej receptę, 

d) numer REGON, jeżeli został nadany – 

dziewięcioznakowy w przypadku podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą;  

2) dane dotyczące osoby wystawiającej zapotrzebowanie: 

a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 
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b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (w 

tym tytuł zawodowy), 

c) numer prawa wykonywania zawodu, 

d) numer telefonu (z prefiksem) do bezpośredniego 

kontaktu z osobą wystawiającą zapotrzebowanie 

– w przypadku zapotrzebowania w postaci papierowej są 

nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub 

naklejki przymocowanej do zapotrzebowania w sposób 

uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia zapotrzebowania, 

e) podpis, w przypadku : 

– w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu albo Karty Specjalisty Medycznego albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo  

– w postaci papierowej – podpis własnoręczny; 

3) imię i nazwisko osoby potwierdzającej zapotrzebowanie, 

upoważnionej do reprezentacji podmiotu oraz jej podpis;   

4) dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego:  

a) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę 

handlową produktu leczniczego albo rodzajową lub 

handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich 

nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala 

określić przepisany produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, 

b) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 

ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż 

jednej postaci, 

c) dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 

występuje w więcej niż jednej dawce, 

d) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 

5) datę wystawienia zapotrzebowania. 

1g. Termin ważności zapotrzebowania wynosi 14 dni od dnia jego wystawienia.”, 

c) ust. 2–7  otrzymują brzmienie:  

„2. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo 

wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się 

następujące zasady:  

1) wystawiania jest w postaci elektronicznej, z wyjątkiem braku dostępu farmaceuty 

do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz w przypadku osób o 

nieustalonej tożsamości; 

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp.” lub 

„Rpz.” w ilości jednego najmniejszego zarejestrowanego i dostępnego w aptece 

opakowania leku, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki 

odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124); 

3) zawiera dane, o których mowa w ust. 1a–1d, oraz przyczynę wydania; 

4) recepta realizowana jest z odpłatnością 100%; 

5) recepta po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. 

3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu 

leczniczego, jeżeli: 

1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta; 

2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że lek może być zastosowany w celu 

pozamedycznym. 

3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub 

zapotrzebowania; 

4) zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego w recepcie, do 

których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma 

możliwości porozumienia się z osoba uprawnioną do wystawiania recept; 

5) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku 

recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej; 
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6) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia; 

7) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której wystawiona 

została recepta. 

4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. 

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego 

zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do aptek szpitalnych i 

zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Minister Obrony Narodowej, 

określa, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób realizacji recept lub zapotrzebowań, sporządzania leku recepturowego lub 

aptecznego, 

2) sposób wydania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz przypadki, 

kiedy można odmówić ich wydania, 

3) sposób identyfikacji farmaceuty sporządzającego receptę farmaceutyczną, w 

przypadku recepty w postaci elektronicznej, 

4) zakres danych jakie powinno zawierać zapotrzebowanie w postaci elektronicznej  

oraz wzór zapotrzebowania w postaci papierowej na zakup produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, 

5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz 

wzór ewidencji recept farmaceutycznych i zapotrzebowań uwzględniając ich 

prawidłową realizację 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji recept i wydawania 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych, sporządzania leków recepturowych i 

aptecznych oraz rzetelnego sporządzania dokumentacji w tym zakresie.  

7. Minister Sprawiedliwości w odniesieniu do aptek szpitalnych i zakładowych mu 

podległych określa, w drodze rozporządzenia : 

1) sposób realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań, sporządzania leku 

recepturowego lub aptecznego, 

2) sposób wydania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz przypadki, 

kiedy można odmówić ich wydania, 
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3) wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

4) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz 

wzór ewidencji recept farmaceutycznych i zapotrzebowań uwzględniając ich 

prawidłową realizację 

–  mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji recept i wydawania 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych, sporządzania leków recepturowych i 

aptecznych oraz rzetelnego sporządzania dokumentacji w tym zakresie.”, 

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, 

2) zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej 

uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego, wyrobu 

medycznego do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki 

in vitro, 

3) budowę i sposób wydawania numeru identyfikującego receptę, 

4) sposób przechowywania recept w postaci papierowej oraz elektronicznej, 

5) sposób realizacji recept w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, w tym 

autoryzacji recepty w postaci elektronicznej, 

6) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których 

spełnienie  jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept oraz 

zapewnienia prawidłowej realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów 

uprawnionych do kontroli recept.”; 

12) w art. 100 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 88 ust. 2;”; 

13) w art. 103 w ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a) apteka przekazuje, z wyłączeniem Inspekcji Farmaceutycznej, Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz  Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie z 
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dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane umożliwiające 

identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy;”; 

14)  w art. 107: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych 

zawiera: 

1) dane określone w art. 102 pkt 1–6;  

2) identyfikator odpowiednio apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki 

szpitalnej, apteki zakładowej, działu farmacji szpitalnej; 

3) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

4) imię i nazwisko kierownika apteki albo kierownika punktu aptecznego.”, 

 b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów 

farmacji szpitalnych zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwa podmiotu leczniczego;  

2) adres apteki lub działu; 

3) zakres działalności apteki lub działu; 

4) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5) imię i nazwisko kierownika apteki; 

6) identyfikator odpowiednio apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki 

szpitalnej, apteki zakładowej, działu farmacji szpitalnej.”; 

15) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: 

„Rozdział 7a 

Kształcenie podyplomowe farmaceutów 

„Art. 107a. 1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest 

prowadzone przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które 

prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez  dyrektora 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”. 

2. Szkolenie specjalizacyjne mogą prowadzić podmioty, które uzyskały akredytację 

udzieloną przez dyrektora CMKP, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”. 

3. Akredytacja może zostać udzielona podmiotom, które: 
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1) powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy na 

pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie, z zastrzeżeniem art. 107ze ust. 5; 

2) spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone w 

programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3) są jednostkami, których działalność odpowiada profilowi prowadzonego szkolenia 

specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży 

kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, jeżeli ich odbywania jednostka szkoląca nie może zapewnić w 

ramach swojej struktury organizacyjnej; 

4) opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego; 

5) uzyskały opinię konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej,  jeżeli 

w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, po uwzględnieniu przez niego 

stanowiska konsultanta wojewódzkiego, o spełnieniu warunków określonych w pkt 1–4. 

4. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, 

określa, w szczególności: 

1) maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2) organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży kierunkowych; 

3) szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4) sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności;  

5) sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w niej 

uczestniczące. 

5. W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 5, podmiot występuje z 

wnioskiem do właściwego konsultanta krajowego. Opinię sporządza się w terminie 30 dni od 

otrzymania wniosku.  

6.  Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora 

CMKP wniosek o udzielenie akredytacji za pośrednictwem Systemu Monitorowania 

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

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

zawiera następujące dane: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji; 

2) dziedzinę specjalizacji, w której podmiot zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne; 

3) liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej;  
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4) opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego szkolenia 

specjalizacyjnego;   

5) plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6) oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym mowa w  

pkt 5. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się: 

1) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez niego działalności; 

3) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1–4; 

4) opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 5. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego.  

9. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w 

ust. 7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dyrektor CMKP wzywa podmiot, który 

złożył wniosek do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, przekazywanego 

za pośrednictwem SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany 

bez rozpoznania.  

10. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o 

których mowa w ust. 3, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1) przedstawiciele właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego zgłoszony przez 

zarząd tego towarzystwa; 

2) trzech ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta krajowego; 

11. Zespół ekspertów zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał i 

przekazuje swą opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni. 

12. Dyrektor CMKP na podstawie opinii zespołu ekspertów, o których mowa w  ust. 10, 

biorąc pod uwagę spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, udziela akredytacji i 

określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne. 
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13. Udzielenie akredytacji i odmowa jej udzielenia oraz cofnięcie akredytacji następuje 

w drodze decyzji, przekazywanej za pośrednictwem SMK. Od decyzji przysługuje odwołanie 

składane za pośrednictwem SMK do ministra właściwego do spraw zdrowia. W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

14. Dyrektor CMKP podaje na bieżąco za pośrednictwem SMK do wiadomości 

publicznej listę jednostek posiadających akredytację. 

15. Akredytacji udziela się na okres 5 lat. 

16. Dyrektor CMKP cofa akredytację, jeżeli jednostka szkoląca nie realizuje 

szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie przestrzega standardów 

szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów, o których mowa w art. 107e ust. 3. Przepisy ust. 13 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 107b. 1. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego i szkolenia 

ciągłego, o których mowa w art. 107zf, sprawuje dyrektor CMKP. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor CMKP jest uprawniony do: 

1) wizytacji jednostki szkolącej; 

2) żądania przedstawienia dokumentacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonej 

specjalizacji; 

3) wydawania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień. 

Art. 107c. 1. Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego jest prowadzona przez 

zespół kontrolny powoływany przez dyrektora CMKP. W skład zespołu mogą wchodzić, poza 

pracownikami CMKP: 

1) konsultant krajowy w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego; 

2) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego, który posiada 

tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymuje się dorobkiem naukowym i 

zawodowym w tej dziedzinie; 

3) osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem 

naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego. 

4) przedstawiciel właściwego miejscowo wojewody. 

2. Zespół kontrolny, w składzie co najmniej 3–osobowym, wykonując czynności 

kontrolne, za okazaniem upoważnienia, ma prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych; 
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2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora; 

3) wglądu do dokumentacji przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzonej przez 

jednostkę szkolącą; 

4) żądania od kierownika jednostki szkolącej ustnych i pisemnych wyjaśnień; 

5) badania opinii uczestników szkolenia i kadry dydaktycznej. 

3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki szkolącej; 

2) miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności kontrolne; 

5) opis stanu faktycznego; 

6) stwierdzone nieprawidłowości; 

7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne; 

8) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 

9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez 

kierownika jednostki szkolącej. 

4. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik jednostki 

szkolącej. 

5. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, kierownik jednostki 

szkolącej zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i 

opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać 

dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

6. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej nie stanowi 

przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. 

7. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany 

kierownikowi jednostki szkolącej. 

8. Kierownik jednostki szkolącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma 

prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz 

ustaleń zawartych w protokole.  

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości albo części, 

zespół kontrolny przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanej jednostce szkolącej. 

10. Dyrektor CMKP przekazuje kierownikowi jednostki szkolącej zalecenia pokontrolne 

dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli i zobowiązuje go do usunięcia 

tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie; kopie pisma z zaleceniami pokontrolnymi 
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przekazuje do wiadomości konsultantowi krajowemu właściwemu dla danej dziedziny albo w 

dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego i 

właściwemu konsultantowi wojewódzkiemu w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, 

jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta wojewódzkiego. 

11. W przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych w określonym terminie 

dyrektor CMKP podejmuje decyzję o skreśleniu jednostki z listy jednostek szkolących, co jest 

równoznaczne z utratą akredytacji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie składane do ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Informacja o skreśleniu jednostki z listy jednostek szkolących 

zostaje zamieszczona w SMK.  

12. Osobom wykonującym czynności kontrolne przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1200 zł za wykonanie czynności kontrolnych; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 

3) zwolnienie od pracy w dniach wykonywania czynności kontrolnych bez zachowania prawa 

do wynagrodzenia. 

13. Kwota, o której mowa w ust. 12 pkt 1, podlega waloryzacji z uwzględnieniem 

średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

przyjętego w ustawie budżetowej. 

Art. 107d. Monitorowanie systemu szkolenia specjalizacyjnego polega w szczególności 

na analizie danych o liczbie osób odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz obrazujących 

jego przebieg, znajdujących się w SMK.   

Art. 107e. 1. Program szkolenia specjalizacyjnego zawiera: 

1) założenia organizacyjno-programowe, w szczególności określające: 

a) cele szkolenia, 

b) uzyskane kompetencje zawodowe, 

c) sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego;  

2) okres szkolenia specjalizacyjnego, w tym liczbę godzin stażu podstawowego; 

3) szczegółowy zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wykaz umiejętności praktycznych 

będących przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego; 

4) moduły szkolenia specjalizacyjnego oraz formy i metody kształcenia stosowane w ramach 

modułów, w tym: 

a) kursy obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych będących przedmiotem kursu, zwane dalej „kursami”, oraz ich 

wymiar godzinowy, w tym kurs w zakresie prawa medycznego, 
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b) staże kierunkowe obejmujące określony zakres wymaganych umiejętności 

praktycznych będących przedmiotem stażu kierunkowego, oraz miejsce, liczbę 

godzin i sposób zaliczenia poszczególnych staży kierunkowych; 

5) formy i metody samokształcenia, w tym przygotowanie opracowań teoretycznych, pracy 

poglądowej lub pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

6) metody oceny wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych, w tym: 

a) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem danego modułu, 

b) sprawdzian z zakresu określonego programem kursu, 

c) kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych 

objętych programem stażu kierunkowego, 

d) ocenę złożonych opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej; 

7) sposób wykazania się znajomością jednego z następujących języków obcych: angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, w stopniu umożliwiającym: 

a) rozumienie tekstu pisanego, w szczególności literatury fachowej, 

b) porozumiewanie się z pacjentami i osobami wykonującymi zawód medyczny; 

8) wykaz obowiązkowej literatury. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto standardy kształcenia w danym 

szkoleniu specjalizacyjnym, uwzględniając dane dotyczące: 

1) liczby i kwalifikacji kadry dydaktycznej; 

2) bazy dydaktycznej do realizacji programu kursów i staży kierunkowych; 

3) sposobu realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, w tym oceny wiedzy i 

umiejętności praktycznych; 

4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. 

3. Program szkolenia specjalizacyjnego opracowuje zespół ekspertów powołany przez 

dyrektora CMKP. 

4. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 3, powołuje się: 

1) konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego; 

2) przedstawiciela właściwego dla danej dziedziny towarzystwa naukowego, który posiada 

tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej; 

3) przedstawiciela właściwego dla danej dziedziny stowarzyszenia zawodowego, który 

posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie albo dziedzinie pokrewnej; 
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4) dwie osoby posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub legitymujące się dorobkiem 

naukowym i zawodowym w tej dziedzinie zgłoszone przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego. 

5. Opracowany przez zespół ekspertów i zredagowany przez CMKP program szkolenia 

specjalizacyjnego zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. 

6. CMKP zamieszcza w SMK zatwierdzone programy szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Programy szkolenia specjalizacyjnego podlegają weryfikacji z urzędu albo na 

wniosek konsultanta krajowego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w 

danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, lub właściwego towarzystwa 

naukowego skierowany do dyrektora CMKP.  

8. Jednostki szkolące przekazują do wojewody za pośrednictwem SMK informacje o 

liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie w których może odbywać się 

szkolenie specjalizacyjne. 

9. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 8, wojewoda określa i ogłasza za 

pośrednictwem SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co 

najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. 

Art. 107f. 1. Farmaceuta w ramach kształcenia podyplomowego uzyskuje tytuł 

specjalisty, potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu 

szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem tego szkolenia i zdaniu Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej „PESF”. 

2. Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) złożyła wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem; 

2) posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty; 

3) została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

3. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 2, składa za pośrednictwem SMK wniosek o 

odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie do wojewody właściwego ze 

względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie 

specjalizacyjne.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2) nazwisko rodowe; 
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3) miejsce i datę urodzenia; 

4) płeć; 

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; 

7) obywatelstwo (obywatelstwa); 

8) adres do korespondencji; 

9) dokument, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) posiadany stopień naukowy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się następujące dokumenty: 

1) odwzorowanie cyfrowe dyplomu szkoły wyższej; 

2) odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą, potwierdzającego 

uzyskaną średnią ocen ze studiów do drugiego miejsca po przecinku. 

6. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie do dnia 15 grudnia 

albo do dnia 31 maja każdego roku. Wniosek składa się za pośrednictwem SMK.  

7. Farmaceuta wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3, oraz za postępowanie egzaminacyjne i za kursy w szkoleniu ciągłym.  

8. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, ustala kierownik jednostki szkolącej, 

określonej w art. 107a ust. 1.  

9. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany za granicą za 

równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

1) farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 

praktycznych, sposób potwierdzania nabytej wiedzy oraz umiejętności odpowiadają w 

istotnych elementach programowi danej specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i 

umiejętności odpowiada warunkom egzaminu składanego przez farmaceutę w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. Farmaceuta, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 9 pkt 2, może być 

zobowiązany do odbycia przeszkolenia uzupełniającego. 

11. Do terminów, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego  
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trwającej dłużej niż dobę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w terminach, o których 

mowa w ust. 6, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii. 

Art. 107g. 1. W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę 

formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku: 

1) od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia; 

2) od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.  

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 107f ust. 2 jest większa 

niż liczba miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się średnią ocen 

ze studiów do drugiego miejsca po przecinku.   

4. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w 

danej dziedzinie w danym województwie albo posiadanych przez dany podmiot, w kolejności 

od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

5. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za 

pośrednictwem SMK.   

6. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania 

kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 5. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pośrednictwem 

SMK w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku. 

7. Wojewoda uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, 

kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, 

posiadającej wolne miejsca szkoleniowe. 

8. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy 

wojewoda wydaje elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w 

SMK, zwaną dalej „EKS”.  

9. EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

zgodnie z jego programem. 

10. W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. 

Szkoleni specjalizacyjne jest jednostopniowe.  
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Art. 107h. Po zakwalifikowaniu osoby do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, 

jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie szkolenia w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, określonym w EKS. 

Art. 107i. 1. Wojewoda prowadzi rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne 

na obszarze danego województwa. 

2. Rejestr jest prowadzony w systemie SMK, według niżej określonego układu danych: 

1) numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków: 

a) dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członkiem 

identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego w przepisach 

dotyczących szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 

krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z 

tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b) numeru PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

2) imię (imiona) i nazwisko; 

3) obywatelstwo (obywatelstwa); 

4) posiadane kwalifikacje zawodowe, w szczególności numer i data wydania dyplomu 

ukończenia szkoły wyższej; 

5) nazwa odbywanego szkolenia specjalizacyjnego; 

6) nazwa i adres jednostki szkolącej, w której jest odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

7) imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

8) data postępowania kwalifikacyjnego; 

9) data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego; 

10) data skreślenia z rejestru; 

11) data przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie 

specjalizacyjne zostało przedłużone albo skrócone; 

12) data udostępnienia karty szkolenia specjalizacyjnego i jej numer. 

3. Kierownik specjalizacji prowadzi EKS i wprowadza na bieżąco do SMK informacje 

niezbędne do prowadzenia rejestru i oceny przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danej osoby 

odbywającej to szkolenie. 

Art. 107j. 1.  Farmaceuta uprawniony do podjęcia specjalizacji może ją odbywać na 

podstawie: 
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1)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem specjalizacji z 

podmiotem, spełniającym warunki do realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego i 

płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów lub urlopu 

bezpłatnego udzielonego na czas realizacji kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady 

określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

2)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem specjalizacji z 

innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na 

podstawie odrębnych przepisów na czas realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego, 

kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 

2, albo 

3)   umowy cywilnoprawnej zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym 

mowa w pkt 1, albo 

4)   poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program 

specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów. 

2. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę 

cywilnoprawną określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania 

programu specjalizacji. 

3. Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały jej okres w pełnym wymiarze czasu 

pracy farmaceuty zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla 

danej dziedziny. 

4. Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres specjalizacji ulega 

proporcjonalnemu wydłużeniu. 

Art. 107k. 1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie ulega 

przedłużeniu o czas nieobecności osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w pracy: 

1) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie 

dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 

3) w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu 

pracy; 

4) z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych 

przy miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
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5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji 

specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów 

doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów. 

2. Okres szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres 

udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne, o której mowa w ust. 1 i 2, ma 

obowiązek poinformować wojewodę o planowanej przez nią nieobecności w pracy z 

powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące. 

4. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia 

specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne 

składa za pośrednictwem SMK do wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. 

6. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 

po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie albo w dziedzinie 

pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, przekazywanej za 

pośrednictwie SMK. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji przekazywanej za 

pośrednictwem SMK.  

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, odmawiającej przedłużenia okresu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przysługuje odwołanie składane do dyrektora CMKP za 

pośrednictwem SMK.  

8. Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym 

mowa w ust 1, 2 oraz ust. 4 jest zamieszczana w EKS i SMK.  

9. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 3, może 

skierować na okres tej nieobecności inną osobę zakwalifikowaną do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego do odbywania tego szkolenia w jednostce szkolącej, biorąc pod uwagę 

możliwość odbycia przez nią części lub całości programu specjalizacji oraz możliwość 

wykorzystania miejsc szkoleniowych. 

107l. 1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie może być 

skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, pod 

warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego o okres nie dłuższy 

niż 1/2 okresu szkolenia. 
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2. Dyrektor CMKP rozstrzyga o skróceniu okresu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie 

następuje w drodze decyzji przekazywanej za pośrednictwem SMK.  

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzą: 

1) konsultant wojewódzki w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w 

danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta. 

2) kierownik specjalizacji; 

3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny stowarzyszenia zawodowego lub 

towarzystwa naukowego; 

4. Wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego osoba 

odbywająca szkolenie specjalizacyjne składa za pośrednictwem SMK do dyrektora CMKP. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, odmawiającej skrócenia okresu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przysługuje odwołanie składane do dyrektora do ministra 

właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem SMK.  

6. Informacja o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest 

zamieszczana w EKS i SMK. 

Art. 107m. 1. Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika 

specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu 

szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację jego programu. 

2. Kierownika specjalizacji powołuje za jego zgodą i odwołuje kierownik jednostki 

szkolącej. 

3. Kierownikiem specjalizacji może być osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie 

będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach w 

dziedzinie pokrewnej albo osoba, o której mowa w art. 107ze ust. 5. 

4. Kierownik specjalizacji może wykonywać swoje obowiązki związane ze szkoleniem 

specjalizacyjnym 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta – 

4 osób. 

5. Odwołanie kierownika specjalizacji może nastąpić w przypadku: 

1) niewypełniania przez kierownika specjalizacji obowiązków, o których mowa w ust. 6; 

2) uzasadnionego wniosku kierownika specjalizacji; 

3) uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem 

danego kierownika specjalizacji. 

6. Do obowiązków kierownika specjalizacji należy: 
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1) udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych programem 

szkolenia specjalizacyjnego; 

2) udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego i nadzór nad realizacją tego planu; 

3) wprowadzenie do EKS szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego; 

4) wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających samokształcenie; 

5) prowadzenie ewaluacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem; 

6) wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez 

specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do 

współpracowników i pacjentów, zamieszanej w EKS; 

7) potwierdzanie w EKS realizacji elementów szczegółowego planu zajęć objętych 

programem szkolenia specjalizacyjnego w terminie; 

8) coroczne potwierdzanie w EKS zrealizowania zajęć objętych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, wyznaczonych do odbycia w danym roku;  

9) potwierdzenie w EKS odbycia szkolenia zgodnie z jego programem; 

10) zawiadomienie za pośrednictwem SMK wojewody o przerwaniu kontynuowania 

szkolenia specjalizacyjnego przez osobę, która nie realizuje lub nie może realizować 

programu szkolenia specjalizacyjnego. 

 7. Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 8 i 9, w 

terminie 14 dni odpowiednio od zakończenia danego roku albo odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

8. Bez potwierdzenia zrealizowania wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego 

zaplanowanych na dany rok, osoba odbywająca szkolenie nie może kontynuować szkolenia w 

kolejnym roku.  

9. Kierownikowi specjalizacji w umowie, o której mowa w art. 107a ust. 3 pkt 1, mogą 

zostać ustalone obowiązki, niewymienione w ust. 6 w umowie.    

10. Kierownik specjalizacji ma prawo do:    

1) udziału w egzaminie ustnym lub praktycznym wchodzącym w skład PESF w charakterze 

obserwatora; 

2) upoważnienia innej osoby, za jej zgodą, posiadającej tytuł specjalisty do wykonywania 

czynności opiekuna stażu kierunkowego. 
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11. Osoba, o której mowa w ust. 10 pkt 2, zapewnia bezpośrednio nadzór nad realizacją 

programu staży kierunkowych, nie więcej niż 3 osób. 

Art. 107n. 1. Osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

rozpoczyna je w terminie określonym w EKS. 

2. Osoba zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może złożyć 

uzasadniony wniosek do kierownika jednostki szkolącej albo upoważnionej przez niego 

osoby o przesunięcie terminu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. Informacja o 

rozpatrzeniu sprawy zostaje przekazana wnioskodawcy w terminie 7 dni od wpłynięciu 

wniosku i zamieszczona w SMK oraz w EKS.    

3. Jeżeli jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo restrukturyzacji uniemożliwiającej 

prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu 

z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje za 

pośrednictwem SMK miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego. 

4. Wojewoda skreśla w drodze decyzji osobę odbywającą szkolenie specjalizacyjne z 

rejestru: 

1) w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie miesiąca od dnia, o 

którym mowa w ust. 1, lub upływu czasu, w którym osoba była obowiązana ukończyć 

szkolenie specjalizacyjne, z zastrzeżeniem art. 107k ust. 1 i 2; 

2) po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta 

wojewódzkiego w danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku gdy osoba odbywająca 

szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu szkolenia 

specjalizacyjnego; 

3) na wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 107m ust. 7. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 przysługuje odwołanie do dyrektora CMKP. 

Art. 107o. 1. Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia 

specjalizacyjnego zgodnie z jego programem przez kierownika specjalizacji, zwany dalej 

„wnioskodawcą”, występuje z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego do właściwego wojewody. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 
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3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - a w przypadku jego braku - cechy 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) obywatelstwo (obywatelstwa); 

5) adres do korespondencji i numer telefonu; 

6) dziedzinę, w której było realizowane szkolenie specjalizacyjne; 

7) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

8) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

9) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,  jest składany za pośrednictwem SMK.  

4. Wojewoda zwraca się za pomocą SMK do właściwych konsultantów krajowych o 

weryfikację w terminie 14 dni od wystąpienia, czy wnioskodawca odbył szkolenie 

specjalizacyjne zgodnie z jego programem. Konsultant krajowy dokonuje weryfikacji za  

pośrednictwem SMK.  

5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy za  pomocą SMK wskazuje brakujące 

elementy.  

6. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres szkolenia na czas niezbędny do 

realizacji tego elementu.  

7. Wojewoda  zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 6, za 

pośrednictwem SMK. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu 

brakującego elementu programu szkolenia specjalizacyjnego występuje z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2-7 stosuje się. 

Art. 107p. 1. Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PESF.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

 1)  imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; 

4) adres do korespondencji; 
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5) nazwę uczelni medycznej i wydział, którą wnioskodawca ukończył;  

6) stopień albo tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

7) wskazanie właściwego wojewody; 

8) wskazanie części PESF, do której zamierza przystąpić wnioskodawca; 

9) cechy dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w 

art. 107r, oraz datę dokonania przelewu i określenie PESF, za który opłata została 

wniesiona. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem  SMK. 

4. Zgłoszenie do PESF składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji 

jesiennej albo do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej. Do tych terminów nie 

stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

5. Dyrektor CEM ustala listy farmaceutów zdających PESF w danym miejscu i terminie 

oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym nie 

później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie jest przekazywane za 

pośrednictwem SMK. 

6. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dyrektor CMKP wzywa farmaceutę, który 

złożył wniosek, do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, przekazywanego 

za pośrednictwem SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany 

bez rozpoznania. 

7. Do terminów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów art. 58-60 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego  

trwającej dłużej niż dobę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w terminach, o których 

mowa w ust. 4, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii. 

Art. 107r. 1. Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 

1000 zł.  

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

3. CEM dokonuje zwrotu opłaty, jeżeli wnioskodawca nie zostanie dopuszczony do 

PESF. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 30 dni od 

powzięcia przez dyrektora CEM informacji o tym fakcie. 

4. W przypadku niewniesienia opłaty egzaminacyjnej, wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania.     

Art. 107s. 1. PESF dla każdej specjalności organizuje CEM. 
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2. PESF jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej 

„PKE”. 

3. Przewodniczącego PKE i jej członków powołuje i odwołuje dyrektor CEM. 

4. Przewodniczący PKE i jej członkowie powinni posiadać tytuł specjalisty w 

odpowiedniej dziedzinie albo w dziedzinach pokrewnych, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

osób posiadających tytułu specjalisty.  

5. Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie nie skutkuje powstaniem 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

7. Kandydatów do PKE mogą zgłaszać: 

1) konsultant krajowy, w danej dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w 

danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta; 

2) Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne lub inne towarzystwo naukowe właściwe dla danej 

dziedziny farmacji; 

3) Naczelna Rada Aptekarska. 

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) określenie posiadanej specjalizacji; 

4) wskazanie dziedziny farmacji, w której kandydat ma być powołany do PKE; 

5) adres korespondencyjny kandydata. 

9. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć kopię dyplomu specjalisty, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

10. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy kandydat uzyskał 

dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy 

podać datę wydania i numer dyplomu. 

11. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania.  

12. Dyrektor CEM powołuje na przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego. Jeżeli konsultant krajowy nie może uczestniczyć w 

egzaminie, deleguje swego przedstawiciela, będącego członkiem PKE. 

13. Członkostwo w PKE wygasa w przypadku śmierci członka PKE. 
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14. Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w szczególności w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka PKE; 

3) niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4. 

15. Dyrektor CEM może odwołać członka PKE w wypadku wszczęcia przeciwko niemu 

postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego umyślnego 

przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 

16. Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu PKE w czasie sesji 

egzaminacyjnej nie wstrzymuje prac PKE. 

17. W wypadku wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka PKE dyrektor CEM 

powołuje w terminie 14 dni nowego członka. 

Art. 107t. 1. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia PESF w ustalonych miejscach i 

terminach, wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne. Zespół Egzaminacyjny 

składa się co najmniej z trzech członków PKE, z zachowaniem reprezentacji podmiotów 

wymienionych w art. 107s ust. 7. 

2. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której 

kandydat do złożenia PESF w tym Zespole Egzaminacyjnym jest: 

1) jego małżonkiem; 

2) osobą pozostającą z nim w stosunku: 

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b) przysposobienia; 

3) osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu; 

4) osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależności służbowej. 

3.  Powody wyłączenia określone w ust. 2 pkt 1 i 2 trwają pomimo ustania małżeństwa 

albo przysposobienia. 

4.  Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PESF składają 

dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, po rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 

pozostają z żadnym z kandydatów do złożenia PESF w tym Zespole Egzaminacyjnym w 

stosunku, o którym mowa w ust. 2, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
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„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

5. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych przysługuje: 

1) wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1200 zł dla przewodniczącego i 1000 zł dla 

członków Zespołu Egzaminacyjnego za udział w pracach Zespołu; 

2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy; 

3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia. 

6. Szczegółowy dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 

pkt 1 oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, określa w drodze zarządzenia 

dyrektor CEM. 

Art. 107u. Do zadań Zespołu Egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PESF należy: 

1) przeprowadzenie PESF zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w art. 

107w ust. 7; 

2) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie 

testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści; 

3) przekazanie do CEM ocen z egzaminów ustnego i praktycznego oraz dokumentacji 

związanej z przeprowadzonym PESF, niezwłocznie po zakończonym PESF, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESF. 

Art. 107w. 1. Zakres PESF jest zgodny z programem danego szkolenia 

specjalizacyjnego. 

2. PESF przeprowadzany jest dwa razy w roku: w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia 

do dnia 31 maja i w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

3. PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - 

egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części 

praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. 

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie: 

1) testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 

osób; 

2) egzaminu ustnego. 
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5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w 

terminie ustalonym przez dyrektora CEM. Pozytywny wynik egzaminu testowego otrzymuje 

osoba egzaminowana, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu. 

6. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w 

porozumieniu z Przewodniczącym PKE. 

7. PESF przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez 

dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Art. 107x. 1. Zadania egzaminacyjne dla PESF są opracowywane przez autorów 

wskazanych przez dyrektora CEM spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się 

odrębnie dla każdego programu szkolenia specjalizacyjnego oraz na każdą sesję 

egzaminacyjną. 

2. Zadania egzaminacyjne podlegają weryfikacji przez recenzentów, wyznaczonych 

przez dyrektora CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym. 

3. Opracowanie zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie PESF jest finansowane 

przez CEM. 

4. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych są 

opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający 

dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, 

dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PESF lub sprawujące nadzór nad ich 

prowadzeniem. 

5. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych nie podlegają 

udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 

6. Dyrektor CEM może udostępnić pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i 

praktycznych po ich wykorzystaniu na danym PESF wyłącznie osobom przystępującym do 

tego egzaminu. Zasady udostępniania zadań egzaminacyjnych Dyrektor CEM określa w 

drodze zarządzenia.  

Art. 107y. 1. PESF odbywa się w obecności co najmniej trzech członków PKE. 

2. Nieobecność osoby egzaminowanej podczas PESF, bez względu na jej przyczynę, 

uważa się za odstąpienie od udziału w PESF. 

3. Osoba może składać PESF po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. 

4. Podczas PESF osoba egzaminowana nie może korzystać z żadnych pomocy 

naukowych i dydaktycznych, a także nie może posiadać urządzeń służących do kopiowania, 
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przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę 

zdyskwalifikowania osoby egzaminowanej, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią 

wyniku negatywnego.   

5. Przebieg PESF może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. W przypadku ujawnienia po egzaminie na zarejestrowanych materiałach korzystania 

przez osobę egzaminowaną z pomocy naukowych, dydaktycznych lub urządzeń służących do 

kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, 

osoba taka może zostać zdyskwalifikowana. 

6. Z przebiegu PESF sporządza się protokół, który podpisują członkowie Zespołu 

Egzaminacyjnego przeprowadzający dany egzamin.  

7. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przesyła protokół egzaminacyjny 

dyrektorowi CEM w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Art. 107z. 1. CEM ustala wyniki PESF i ogłasza je za pośrednictwem SMK. Wynik 

PESF nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Farmaceuta, który nie przystąpił PESF w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik 

negatywny z PESF, może przystąpić do PESF w kolejnej sesji egzaminacyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, farmaceuta składa do dyrektora CEM 

zgłoszenie; przepisy art. 107p stosuje się. 

4. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 3, zostaje wpisany na listę osób składających 

PESF w danej sesji egzaminacyjnej przez dyrektora CEM. 

5. Za wynik pozytywny PESF uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego 

części, o których mowa w art. 107w ust. 3. 

6. Wynik pozytywny z części PESF jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach 

egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku 

pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w 

ustalonym terminie, farmaceuta może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej 

części PESF. 

7. Oceną końcową PESF jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z 

egzaminu teoretycznego i praktycznego.  

8. Wyniki PESF dyrektor CEM za pośrednictwem SMK przekazuje wojewodom, 

dyrektorowi CMKP oraz właściwym jednostką szkolącym, Krajowej Radzie Aptekarskiej. 

Art. 107za. 1. Potwierdzeniem złożenia PESF jest dyplom wydany przez dyrektora 

CEM.  
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2. Dyrektor CEM wydaje dyplom, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.  

3. CEM prowadzi rejestr wydanych dyplomów, o których mowa w ust. 1, i przechowuje 

ich kopie sporządzone w formie elektronicznej.  

4. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według 

określonego przez dyrektora CEM układu danych. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, zawiera następujące dane farmaceuty, któremu 

wydano dyplom: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;  

4) numer i datę wydania dyplomu; 

5) imię i nazwisko kierownika specjalizacji oraz jego stopień albo tytuł naukowy; 

6) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której zainteresowany odbywał szkolenie 

specjalizacyjne; 

7) wynik PESF; 

8) uzyskany tytuł specjalisty. 

6. Dokumentacja dotycząca PESF jest przechowywana przez CEM zgodnie z przepisami 

art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822). 

Art. 107zb. 1. W razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PESF lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PESF, dyrektor CEM może 

unieważnić PESF albo jego część, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych 

albo wszystkich zdających. 

2. Postępowanie wszczyna się na wniosek członka Zespołu Egzaminacyjnego, 

przeprowadzającego dany PESF, osoby przystępującej do danego PESF albo z urzędu.  

3. Unieważnienie PESF albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio PESF 

albo jego część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia, którym decyzji o unieważnieniu stała się ostateczna. W 

przypadku unieważnienia całości PESF wszystkie jego części odbywają się w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. 

4. Decyzję o unieważnieniu dyrektor CEM podejmuje w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających unieważnienie PESF albo jego części. 
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5. Informacja o decyzji o unieważnieniu PESF albo jego części jest ogłaszana na stronie 

internetowej CEM. Decyzja przesyłana jest zainteresowanym diagnostom laboratoryjnym 

listem poleconym oraz zamieszczana w SMK. 

6. Od decyzji o unieważnieniu egzaminu przysługuje odwołanie składane do ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

7. Za powtórzony PESF albo jego część nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej.   

Art. 107zc. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz dziedzin farmacji, w których możliwe jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, 

uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie;   

2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria 

kwalifikacji do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając konieczność 

zapewnienia obiektywności i przejrzystości postępowania kwalifikacyjnego, 

3) zakres danych zawartych w EKS, 

4) zakres danych, o których mowa w art. 107i ust. 3, wprowadzanych do SMK przez 

kierownika specjalizacji, 

5) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach, 

6) wzór dyplomu specjalisty  

– uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnych do prowadzenia 

specjalizacji; 

7) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o której 

mowa w art. 107c ust. 12, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem 

czynności kontrolnych; 

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków 

PKE; 

9) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, 

10) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników 

– uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz 

zapewnienia bezstronności pracy PKE, a także nakład pracy przewodniczącego i 

członków PKE; 

11) wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania 

dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty. 
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Art. 107zd. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje uzyskany za granicą tytuł 

specjalisty w dziedzinie farmacji za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: 

1) czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w 

programie specjalizacji w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej realizowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w 

danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty, o którym mowa w ust. 1, występuje 

do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, do którego dołącza, wraz z 

tłumaczeniem na język polski, następujące dokumenty: 

1) oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty; 

2) dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i jej okresie oraz 

zrealizowanym programie; 

3) informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu końcowego lub innej formie 

potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne; 

4) zaświadczenia o miejscu, okresie i rodzaju czynności zawodowych 

wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty 

w dziedzinie farmacji, w drodze decyzji, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora 

CMKP. 

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest sporządzona na podstawie oceny merytorycznej 

wniosku, dokonanej przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 107a ust. 10. W wyniku 

dokonania oceny, zespół ekspertów może wnioskować o podjęcie jednej z następujących 

decyzji: 

1) uznanie tytułu specjalisty bez żadnych dodatkowych warunków; 

2) uznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu adaptacyjnego w jednostce 

szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół ekspertów; 

3) uznanie tytułu specjalisty po złożeniu PESF; 

4) odmowę uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą. 

5. Obsługę organizacyjną i finansowanie prac zespołu, o których mowa w ust. 4, 

zapewnia CMKP. 
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6. Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest odbywany w jednostce 

szkolącej, na podstawie umowy o odbycie stażu adaptacyjnego zawartej z tą jednostką na 

warunkach określonych w umowie.”. 

Art. 107ze. 1. W przypadku wprowadzenia nowej dziedziny farmacji, farmaceuta 

legitymujący się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, może wystąpić z 

wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o powierzenie mu określonych w 

ustawie obowiązków specjalisty w tej dziedzinie. 

2. Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

zdrowia występuje do dyrektora CMKP o wydanie opinii w sprawie oceny dorobku 

naukowego i zawodowego wnioskodawcy. Opinię sporządza zespół, o którym mowa w art. 

107e ust. 3. 

3. Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia 

wydaje decyzję o powierzeniu obowiązków specjalisty w danej dziedzinie.  

4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1–3, może być wszczęte w terminie 2 lat od 

dnia wprowadzenia danej nowej dziedziny farmacji.  

5. Osoba, która uzyskała decyzję, o której mowa w ust. 3, może: 

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107e ust. 3 

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie; 

3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 107c ust. 1; 

4) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 107a ust. 10;    

5) przystąpić do PESF. 

Art. 107zf.  1. Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem 

aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych 

osiągnięć nauk farmaceutycznych. 

2. Szkolenia ciągłe mogą być prowadzone w jednostkach szkolących określonych w art. 

107a ust. 1, które posiadają akredytację. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program ciągłych szkoleń, ze 

szczególnym uwzględnieniem zakresu oraz form zdobywania wiedzy teoretycznej, sposób 

odbywania szkoleń z uwzględnieniem trybu dokumentowania ich przebiegu, standardy 

kształcenia ciągłego, a także wysokość opłat za szkolenie.”; 

16) po art. 123 dodaje się art. 123a w brzmieniu: 
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„Art. 123a. 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny udostępnia systemowi informacji w 

ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

dane objęte decyzją, o której mowa w art. 121 ust. 2, art. 121a oraz art. 122. 

2. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny udostępnia systemowi informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane 

objęte decyzją, o której mowa w art. 121 ust. 1 oraz art. 122 ust. 2.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 9)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 po pkt 32a dodaje się pkt 32b w brzmieniu: 

„32b) skierowanie – skierowanie sporządzone w postaci elektronicznej albo w postaci 

papierowej w przypadku: 

a) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 

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

(Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.2)), 

b) w przypadku osoby o nieustalonej tożsamości, 

c) wyjątków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta;”; 

2) w art. 11 w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) finansowanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego świadczeniobiorcom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.”;  

3) w art. 23 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Prezes Funduszu co miesiąc przekazuje informacje, o których mowa w ust. 8, do 

systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa ustawie w z dnia 28 kwietnia 

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

4) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoba realizująca receptę odnotowuje numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1: 

1) na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej; 

2) w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej.”; 

5) w art. 44: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a, są obowiązane do okazania wystawiającemu 

receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania numeru i rodzaju 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 1a: 

a) na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej; 

b) w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej.”; 

6) w art. 45 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. Osoba realizująca receptę odnotowuje numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1: 

1) na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej; 

2) w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej.”; 

7) w art. 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Osoba realizująca receptę odnotowuje numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1: 

1) na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej; 

2) w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej.”; 

8) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. 1. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest dokumentem: 

1) potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych: 

a) świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a,  

b) osobom, do których stosuje się art. 67 ust. 4–7, 

c) osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji; 

2) umożliwiającym potwierdzenie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez 

złożenie podpisu elektronicznego pod dokumentem elektronicznym. 

 2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia identyfikację i uwierzytelnienie jej 

posiadacza w systemach teleinformatycznych. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest 

kartą typu elektronicznego. 

 3. Warstwa graficzna karty ubezpieczenia zdrowotnego zawiera w szczególności 

następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 
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3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z wyjątkiem legitymacji szkolnej; 

4) numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego; 

5) dwuznakowy kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) datę ważności karty; 

7) numer identyfikacyjny karty. 

4. Warstwa elektroniczna karty ubezpieczenia zdrowotnego zawiera: 

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej wraz z 

danymi je uwierzytelniającymi; 

2) dane służące do składania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym 

5. Karta ubezpieczenia zdrowotnego może zawierać w warstwie elektronicznej, za zgodą 

osoby, której dotyczą, albo jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, 

dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, zwane dalej „medycznymi danymi 

ratunkowymi”, zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy. 

Zgoda dotyczy wszystkich danych. 

6. Funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić również inny dokument typu 

elektronicznego, jeżeli zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, oraz spełnia 

funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

7. Karta ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić funkcję Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

8. Fundusz wydaje kartę ubezpieczenia zdrowotnego na okres 10 lat. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, karta ubezpieczenia zdrowotnego jest 

wydawana bezpłatnie. W przypadku utraty albo zniszczenia karty ubezpieczenia 

zdrowotnego za wydanie nowej karty pobiera się opłatę w wysokości 25 zł. 

10. Osobom innym niż wskazane w ust. 1 pkt 1, karta ubezpieczenia zdrowotnego 

wydawana jest na ich wniosek. W takim przypadku za wydanie karty pobiera się 

opłatę w wysokości 25 zł.  

11. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może, w uzasadnionych przypadkach, 

szczególnie w przypadku trudnej sytuacji materialnej osoby, której wydaje się kartę 

ubezpieczenia zdrowotnego, zwolnić ją z obowiązku ponoszenia opłaty, o której 

mowa w ust. 9 i 10. Przepisy art. 109 i 110 stosuje się odpowiednio. 
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12. Wniosek o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego zawiera: 

1) dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3; 

2) wskazanie czy wniosek dotyczy wydania nowej karty czy wymiany karty; 

3) adres do korespondencji; 

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;  

5) podpis osoby wnioskującej o wydanie karty. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego i jej opis, warstwę graficzną, parametry 

techniczne karty, protokoły komunikacyjne i sposób jej współdziałania ze 

środowiskiem technicznym, w którym będzie użyta, wymogi dotyczące poziomu 

bezpieczeństwa w zakresie identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza karty oraz 

składania podpisu elektronicznego,  

2) szczegółowy zakres danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

ich format, 

3) sposób wydawania karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz wzór wniosku o 

wydanie karty, 

4) sposób i tryb dystrybucji karty ubezpieczenia zdrowotnego 

- uwzględniając konieczność identyfikacji osób, którym wydawana jest karta 

ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzania ich prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej i elektronicznego potwierdzania wykonanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, konieczność zapewnienia ochrony i przejrzystości danych osobowych 

zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego.”; 

9) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a. Karta Specjalisty Medycznego, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest dokumentem umożliwiającym 

świadczeniodawcy uzyskanie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych osób, którym została wydana karta ubezpieczenia 

zdrowotnego, oraz potwierdzenie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej.”; 

10) w art. 50 :  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba ubiegająca się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązana: 
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1) potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa 

jazdy albo legitymacji szkolnej – w odniesieniu do  osoby, która nie ukończyła 18. roku 

życia; 

2) przedstawić:  

a) kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku osób wskazanych w art. 49 ust. 1 pkt 

1,  

b) inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku 

osób innych, niż wskazane w art. 49 ust. 1 pkt 1.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku przedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej jest potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. 

183) sporządzonego przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej 

świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim 

danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych. W 

przypadku nieprzedstawienia karty, dokument elektroniczny może być sporządzony na 

podstawie wprowadzonego numeru PESEL. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub 

niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji: 

1) występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, 

2) u którego potwierdza się wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej za pomocą karty 

ubezpieczenia zdrowotnego i Karty Specjalisty Medycznego, o której mowa w ustawie z 

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

– mając na uwadze konieczność zapewnienia integralności oraz poufności 

przetwarzanych danych.”, 

d) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:  
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„15. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała 

to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną, jeżeli: 

1) w dniu udzielenia tego świadczenia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostało 

potwierdzone w sposób określony w ust. 3, albo osoba posiadająca prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej w tym dniu przedstawiła dokument potwierdzający prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyła oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, 

2) osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w terminie przedstawiła 

dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w przypadkach określonych w ust. 11 

– jeżeli świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo niebędącą 

świadczeniodawcą osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

16. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1) posługiwania się dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności tego dokumentu, 

albo 

2) potwierdzenia prawa do świadczeń osób, o których mowa w art. 52 ust. 1, albo 

3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 

– osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia 

kosztów tego świadczenia.”; 

11) art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby 

uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jest 

poświadczenie wydawane przez Fundusz lub dokument potwierdzający prawo do tych 

świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą. 

2. W przypadku wydania poświadczenia, o którym mowa w ust. 1, prawo osoby 

uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

może zostać potwierdzone w sposób określony w art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2. 
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3. Jeżeli poświadczenie albo dokument, o których mowa w ust. 1, nie zostaną 

przedstawione w przypadku: 

1) stanu nagłego, 

2) porodu 

– przepisy art. 50 ust. 11–15 i 18–22 stosuje się odpowiednio.”; 

12) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W przypadku świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, wójt 

(burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, wydaje decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej.”; 

13) w art. 102 w ust. 5 po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu: 

„24b) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 52a 

ustawy o refundacji;”; 

14) w art. 116 w ust. 1 po pkt 7e dodaje się pkt 7f–7h w brzmieniu:  

„7f) dotacje przeznaczone na finansowanie wydawania, dystrybucji i obsługi kart 

ubezpieczenia zdrowotnego wydawanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a; 

7g) środki przeznaczone na wydawanie, dystrybucję i obsługę kart ubezpieczenia 

zdrowotnego wydawanych osobom innym wskazane w art. 49 ust. 1 pkt 1; 

7h) opłaty, o których mowa w art. 49 ust. 10 i 11.”; 

15) w art. 117 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a) koszt wydawania, dystrybucji i obsługi kart ubezpieczenia zdrowotnego 

wydawanych ubezpieczonym, osobom, o których mowa w art. 67 ust. 4–7, oraz osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

8b) koszt wydawania, dystrybucji i obsługi Karty Specjalisty Medycznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;”; 

16) w art. 146 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) warunki wymagane od świadczeniodawców, w tym dotyczące użycia Karty 

Specjalisty Medycznego w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie  

świadczeń opieki zdrowotnej oraz w ewidencji i rozliczaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej.”; 

17) w art. 188a: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych osobowych osób wystawiających recepty na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów:”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) informacje o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo 

określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy lub art. 228–230, art. 286 lub art. 296a ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, z późn zm. 4))”. 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm. 3)) w art. 7 po ust. 7 

dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" 

udostępnia dane zawarte w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, 

tkanek i narządów ze zwłok ludzkich  systemowi informacji w ochronie zdrowia, o 

którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia.”. 

 

Art. 9. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących 

z systemem, zwany dalej „rejestrem".”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Administratorem systemu rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka 

podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia.”; 

2) art. 23: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej ewidencję jednostek systemu, o 

których mowa w art. 32 ust. 1, z obszaru województwa.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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„5. Administratorem systemu rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka 

podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia.”. 

 

Art. 10. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i 

udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale i w 

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

113, poz. 657, z późn. zm.2)) oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej 

dokumentacji.  

2. Indywidualną dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby upoważnione przez 

administratora danych są uprawnione do przetwarzania danych zawartych w 

dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25, w celu ochrony zdrowia, udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych. 

4. Osoby upoważnione przez administratora danych, o których mowa w ust. 3, są 

obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem 

uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań, także po śmierci pacjenta. 

5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa 

w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.14)), pod warunkiem zapewnienia ochrony 

danych osobowych. 

6. Realizacja umowy, o której mowa w ust. 5, nie może powodować zakłócenia 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez 

zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 5, zawiera, w szczególności, wskazanie podmiotu, do 

którego zostaną przekazane dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej 

prowadzonej w postaci elektronicznej albo dokumentacja medyczna prowadzona w 

                                                             
14) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 
33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, z 2007  r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 
41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. 
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postaci papierowej, w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmiot, 

z którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zawarł tę umowę.”; 

2) w art. 26 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie 

niezbędnym do ich przeprowadzenia.”; 

3) w art. 27 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

5) na elektronicznym nośniku danych.”; 

4) w art. 30a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest przechowywana: 

1) przez podmiot wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 30; 

2) w Systemie Informacji Medycznej w przypadku dokumentów, o których mowa w 

art. 11 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia.”. 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 

późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Naczelna Rada Lekarska jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw 

zdrowia przekazywać nieodpłatnie informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 49 w ust. 5 dodaje się pkt 46 w brzmieniu: 

„46) datę zgonu.”. 

 

Art. 12. W ustawie 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.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) osoba uprawniona – osoba wykonująca zawód medyczny, która na podstawie 

przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona 

                                                             
15) ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz 
z 2013 r. Nr 779 i 1247. 
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do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne;”; 

2) w art. 37 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do systemu informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji 

w ochronie zdrowia, dane objęte obwieszczeniem, o którym mowa w ust. 1.”; 

3) w art. 38: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. Zlecenia, o których mowa w ust. 5 lub 6, są wystawiane w postaci 

elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 6b. 

6b. Zlecenie w postaci papierowej może być wystawione w przypadku braku 

dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia z 

dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia lub w 

przypadku osoby o nieustalonej tożsamości.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór zlecenia na zaopatrzenie oraz wzór zlecenia naprawy, 

2) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których 

spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji zleceń elektronicznych, 

3) sposób realizacji zlecenia, w tym autoryzacji zlecenia w postaci elektronicznej 

– kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej  realizacji zleceń na zaopatrzenie 

w wyroby medyczne dla pacjentów.”; 

4) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie 

świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest 

niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba 

uprawniona umieściła odpowiedni wpis w recepcie – w przypadku recepty w postaci 

elektronicznej lub adnotacji na druku recepty – w przypadku recepty w postaci 

papierowej, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.”; 

5) w art. 48: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Realizacja świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o 

świadczeniach, przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej 

przez osobę uprawnioną do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów.”, 

b) uchyla się ust. 2–4,  

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 

3 lub 5 ustawy lub art. 228 – 230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny, osoba uprawniona traci prawo wystawiania recept na leki,  środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

refundowane na okres: 

1) jednego roku - w przypadku pierwszego skazania; 

2) trzech lat - w przypadku kolejnego skazania.”, 

d) uchyla się ust. 6, 

 e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoba uprawniona oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach 

którego wystawiono receptę na lek refundowany, są obowiązani poddać się kontroli 

przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w zakresie dokumentacji medycznej 

dotyczącej oraz zasadności i prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. 

Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1–10 ustawy o 

świadczeniach.”, 

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w  brzmieniu: 

„7a. Osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej 

równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 

dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 1, w przypadku: 

1) wypisania recepty w okolicznościach, o których mowa w ust. 5; 

2) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; 

3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy; 

4) wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o 

których mowa w art. 37.”, 

g) uchyla się ust. 10 i 11; 

6) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 
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„Art. 52a. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto wystawił receptę na lek, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrób medyczny w 

przypadku: 

1) uniemożliwienia czynności kontrolnych; 

2) niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w kwocie stanowiącej 

dwukrotność kwoty refundacji.”; 

7) w art. 53: 

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

„2a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 52a, nakłada dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1–2a, należy 

uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów 

ustawy, a także uprzednie naruszenia przepisów ustawy.”. 

 

Art. 13. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

217, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te 

mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności.”; 

2) w art. 106: 

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

 „2a. Jednostka, o której mowa w ust. 2, może udostępniać dane objęte rejestrem, w 

szczególności poprzez stronę internetową.  

2b. W stosunku do danych objętych rejestrem, jednostka, o której mowa w ust. 2: 

1) zapewnia dostęp do nich podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu 

podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych 

przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich 

realizacji; 

                                                             
16) Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619 i 
1138. 
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2) może przekazać je do ponownego ich wykorzystywania w innym celu niż realizacja 

zadania publicznego. 

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b: 

1) pkt 1 – stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 

r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183) oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 3 tej 

ustawy; 

2) pkt 2 – stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Organ prowadzący rejestr udostępnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia, dane 

objęte wpisem do rejestru.”. 

 

Art. 14. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1039, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego 

bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej, w tym 

pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”; 

2) w art. 15a:  

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawiają recepty na leki na 

zasadach określonych w art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 7)).”,  

b) w ust. 8:  

– uchyla się pkt 3-6,  

– część wspólna otrzymuje brzmienie:  

„– biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres 

umiejętności i obowiązków pielęgniarki i położnej.”;  

3) w art. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                             
17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, z 
2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2013 r. poz. 1004, 1136 i 1138. 
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„3) zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działanie niepożądane produktu 

leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.”; 

4) w art. 44 w ust. 1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

„27) datę zgonu.”; 

5) w art. 45 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest obowiązana na żądanie ministra 

właściwego do spraw zdrowia przekazywać nieodpłatnie informacje zawarte w 

 Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.”; 

6) w art. 67 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

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

systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”.”; 

7) w art. 71 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SKM.”; 

8)  w art. 72 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SKM.”; 

9) w art. 73 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora 

kształcenia za pośrednictwem SKM.”; 

10) w art. 76:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa za pośrednictwem SKM 

wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy; 
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3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności 

gospodarczej - w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi właściwego 

wpisu; 

4) określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia; 

5) miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i 

praktycznych.”, 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  dane osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.”; 

11) w art. 77 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr przekazuje za 

pośrednictwem SKM, do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do 

rejestru. 

 6. Organ prowadzący rejestr informuje Centrum za pośrednictwem SKM, o 

wykreśleniu z rejestru organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 

2, podając datę wykreślenia oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w 

terminie 14 dni od dnia dokonania wykreślenia.”; 

12) w art. 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Programy kształcenia są zamieszczane na stronach internetowych Centrum oraz w 

SKM.”; 

13) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku aktualizacji programu kształcenia Centrum udostępnia na stronach 

internetowych oraz w SKM zaktualizowany program kształcenia oraz informuje o tym 

wpisanych do ewidencji organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie na 

podstawie dotychczasowego programu.”; 

14) w art. 80:  

a) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, informuje za 

pośrednictwem SKM organ prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia 

i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku – do dnia 30 czerwca i 

do dnia 31 grudnia, na kolejnych 6 miesięcy. 

2. Organizator kształcenia, za pośrednictwem SMK: 
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1) informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia 

podyplomowego 2 razy w ciągu roku – do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na 

kolejnych 6 miesięcy; 

2) przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, o którym mowa 

w art. 66 ust. 1 pkt 1-3, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, przekazuje za 

pośrednictwem SMK, dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia rozpoczęcia działalności w zakresie kształcenia podyplomowego; zmiany tych 

danych zgłasza w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”; 

15) w art. 82:  

a) w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykreśla za pośrednictwem SMK organizatora kształcenia, o którym mowa w 

art. 75 ust. 1 pkt 2, z rejestru - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1, 4 lub 5.”, 

b) uchyla się ust. 13. 

 

Art. 15. Do dnia 31 lipca 2017 usługodawcy mogą: 

1) zamieszczać w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie, o której 

mowa w art. 1, zwanym dalej „SIM”,  dane umożliwiające pobranie danych zawartych 

w elektronicznej dokumentacji medycznej przez innego usługodawcę lub pobranie 

dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, zapewnienia 

ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby 

medyczne; 

2) przekazywać do SIM dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w 

art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 16. 1. Do dnia 31 lipca 2016 r. recepta może być wystawiana w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Recepty wystawione w postaci papierowej są po tym dniu realizowane na 

dotychczasowych zasadach.  

2. Do dnia 28 lutego 2017 r. skierowanie oraz zlecenie, może być wystawiane w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Skierowania oraz zlecenia wystawione w postaci papierowej są 

po tym dniu realizowane na dotychczasowych zasadach. 
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Art. 17. 1. W latach 2014–2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia wynosi 1.069.859 tys. zł, z tym, że w poszczególnych latach 

wyniesie odpowiednio:  

1) 2014 r. – 3.322 tys. zł;  

2) 2015 r. –  58.501 tys. zł;  

3) 2016 r. – 100.237 tys. zł;  

4) 2017 r. – 88.200 tys. zł;  

5) 2018 r. – 90.316 tys. zł;  

6) 2019 r. – 232.484 tys. zł;  

7) 2020 r. – 94.704 tys. zł;  

8) 2021 r. – 96.977 tys. zł;  

9) 2022 r. – 99.304 tys. zł; 

10) 2023 r. – 101.687 tys. zł. 

11) 2024 r. – 104.128 tys. zł 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną zastosowane 

mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu wydatków na rozwój Platformy 

Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz 

Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych, o których mowa w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest  minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

 

Art. 18. 1. Jednostki organizacyjne wpisane na listy jednostek akredytowanych, o których 

mowa w art. 19f ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 4, stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., 

jednostkami organizacyjnymi wpisanymi na listy jednostek akredytowanych w rozumieniu 

art. 19f ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Lista, o której mowa w art. 19g ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, staje się, z dniem 1 

grudnia 2015 r., listą w rozumieniu art. 19g ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 19. Listy, o których mowa w art. 15 ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 4, stają się, z 

dniem 1 grudnia 2015 r., listami w rozumieniu w art. 15 ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w 

art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 20. 1. Wolne miejsca szkoleniowe, określone i ogłoszone na podstawie przepisów 

ustawy, o której mowa w art. 4, stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., wolnymi miejscami 

szkoleniowymi w rozumieniu art. 16e ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

2. Do lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przed dniem 1 grudnia 2015 r., w zakresie odbywania przez nich szkolenia 

specjalizacyjnego, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

 

Art. 21. 1. Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM” przekazuje do Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 2a, 

ustawy o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwanego dalej 

„SMK”, dane, o których mowa w art. 14e ust. 8 i art. 16w ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 

4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okres do dnia 1 grudnia 2015 r., w terminie do 

dnia 31 grudnia 2015 r.  

2. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „CMKP”, przekazuje do 

SMK aktualne listy, o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19g ust. 1 ustawy, o której mowa 

w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.  

3. CMKP przekazuje do SMK programy specjalizacji, o których mowa w art. 16f ustawy, o 

której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązujące lekarzy i lekarzy 

dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu 1 grudnia 

2015 r., w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

4. Naczelna Izba Lekarska przekazuje do SMK dane, o których mowa w art. 18 ust. 1a 

ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okres do dnia 1 

grudnia 2015 r. w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. 

 

Art. 22. 1. Przewodniczący i członkowie Komisji Egzaminacyjnej powołanej do 

przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „LEK”, i Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „LDEK”, działającej przed dniem 1 

grudnia 2015 r, stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., odpowiednio przewodniczącym i 
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członkami Komisji Egzaminacyjnej, o których mowa w art. 14b ustawy, o której mowa w art. 

4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Pytania testowe LEK i LDEK opracowane przed dniem 1 grudnia 2015 r. uznaje się za 

opracowane w trybie art. 14c ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

3. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, 

zwanego dalej „PES”, opracowane przed dniem 1 grudnia 2015 r. uznaje się za opracowane w 

trybie przewidzianym w art. 16rc ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

4. Do pytań testowych, o którym mowa w ust. 2, stosuje się art. 14c ust. 4 ustawy, o której 

mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do testów, pytań i zadań 

egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 3, stosuje się art. 16rc ust. 5 ustawy, o której mowa 

w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Regulamin porządkowy LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 4, zachowuje moc do dnia wejścia w życie regulaminu porządkowego LEK i 

LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r. 

6. Regulamin porządkowy PES, o którym mowa w art. 16s ust. 9 ustawy, o której mowa w 

art. 4, zachowuje moc do dnia wejścia w życie regulaminu porządkowego PES, o którym 

mowa art. 16s ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r. 

7. Zarządzenia dyrektora CEM dotyczące organizacji i przebiegu LEK, LDEK i PES 

obowiązujące w dniu  1 grudnia 2015 r. zachowują moc do dnia wydania nowych zarządzeń.   

 

Art. 23. 1. Do lekarza i lekarza dentysty, który został zakwalifikowany do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 grudnia 2015 r. i nie został dopuszczony PES, 

stosuje się art. 16r-16x ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2-7. 

2. Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek, o którym mowa w 

art. 16r ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego za pomocą SMK. Lekarz albo 

lekarz dentysta, po wydrukowaniu pobranego wniosku i jego podpisaniu, składa go 

odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera dane określone w art. 16r ust. 2 ustawy, o której 

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

4. Do wniosku, którym mowa w ust. 2, dołącza się w postaci papierowej dokumentację, 

określoną w dotychczasowych przepisach. 

5. Podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przekazują właściwemu konsultantowi krajowemu dokumentację, 

o której mowa w ust. 3 i 4, i zwracają się o weryfikację w terminie 14 dni od dnia jej 

przekazania, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego programem. 

Konsultant krajowy przekazuje właściwym podmiotom swe rozstrzygnięcie i zwrotnie 

przekazuje dokumentację. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu 

szkolenia specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy pisemnie wskazuje brakujące 

elementy. 

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest przechowywana przez podmioty, o których 

mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 

r. poz. 822). 

7. W przypadku, o którym mowa w art. 16r ust. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lekarz albo lekarz dentysta może wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po zrealizowaniu brakującego elementu programu 

szkolenia specjalizacyjnego i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w karcie 

szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 24. Do lekarza i lekarza dentysty, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego i został dopuszczony PES przed dniem 1 grudnia 2015 r., ale nie uzyskał 

wyniku pozytywnego PES, stosuje się odpowiednio art. 16rb-16x ustawy, o której mowa w 

art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepisu art. 16r ustawy, o której mowa w art. 

4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się.  

 

Art. 25. Przepisy art. 23 stosuje się do lekarza i lekarza dentysty, o którym mowa w art. 16ra 

ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i który został 

zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 grudnia 2015 r. i 

nie został dopuszczony PES. 
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Art. 26. Do wniosku, o którym mowa w ust. 16m ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 4, 

złożonego po dniu 1 grudnia 2015 r., stosuje się art. 16m ustawy, o której mowa w art. 4, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 27. W przypadku rozwiązania, po dniu 1 grudnia 2015 r., umowy o pracę, o której mowa 

w art. 16l ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się przepisy art. 16l ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

 

Art. 28. 1. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 grudnia 2015 r., przepisu art. 16m ust. 13a ustawy, 

o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się. 

2. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przed dniem 1 grudnia 2015 r., stosuje się art. 16o ustawy, o której mowa w 

art. 4. 

3. W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty, po dniu 1 grudnia 2015 r., do 

postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 7 ustawy, o której mowa w 

art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lekarz albo lekarz dentysta przedstawia 

właściwemu podmiotowi dokument poświadczający wynik egzaminu w zakresie 

odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK albo LDEK, posiadanie 

stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, oraz publikacje w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego 

do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, o ile dokument lub 

informacja, którą poświadcza dokument albo informacja o publikacjach w czasopismach 

naukowych nie znajduje się w SMK. Właściwy podmiot, po stwierdzeniu, że dokument lub 

informacja, którą poświadcza dokument albo informacja o publikacjach w czasopismach 

naukowych nie znajduje się w SMK, wzywa do uzupełnienia braków. Przepis art. 64 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 29. 1. Jednostki szkolące posiadające przed dniem 1 grudnia 2015 r. uprawnienia do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych stają się w dniu 1 

grudnia 2015 r. jednostkami szkolącymi w rozumieniu art. 30b ustawy, o której mowa w art. 

5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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2. Lista jednostek szkolących prowadzona przez CMKP przed dniem 1 grudnia 2015 r. na 

podstawie dotychczasowych przepisów, staje się, w dniu 1 grudnia 2015 r. , listą jednostek 

posiadających akredytację, o której mowa w art. 30b ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 5, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. CMKP w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

przeniesie dotychczasową listę jednostek szkolących do SMK.  

3. Członkowie zespołów ekspertów oceniających spełnienie przez jednostki szkolące 

wymagań niezbędnych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, działających przed 

dniem 1 grudnia 2015 r., stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r. członkami zespołów ekspertów, 

o których mowa w art. 30b ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

4. Programy specjalizacji obowiązujące przed dniem 1 grudnia 2015 r. zachowują ważność do 

dnia wejścia w życie nowych programów szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 

30e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Członkowie zespołów ekspertów do spraw programów specjalizacji działających przed 

dniem 1 grudnia 2015 r. stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., członkami zespołów ekspertów, 

o których mowa w art. 30e ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

 

Art. 30. 1. Diagności laboratoryjni, którzy rozpoczęli przed dniem 1 grudnia 2015 r. 

specjalizację na podstawie programów specjalizacji obowiązujących przed tym dniem 

odbywają, po tym dniu, szkolenie specjalizacyjne na podstawie tych programów. 

2. Rejestr diagnostów laboratoryjnych odbywających specjalizację, prowadzony na podstawie 

dotychczasowych przepisów, staje się z dniem 1 grudnia 2015 r. rejestrem, o którym mowa w 

art. 30j ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Właściwi 

wojewodowie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. przeniosą  dane znajdujące się w 

dotychczasowym rejestrze do SMK. 

3. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty prowadzony na 

podstawie art. 30za  ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 5, staje się, z dniem 1 grudnia 2015 

r., rejestrem wydanych dyplomów, o którym mowa w art. 30zb ust. 3 ustawy, o której mowa 

w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 31. Diagnosta laboratoryjny, który przed dniem 1 grudnia 2015 r., ukończył szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 30c ustawy, o 

której mowa w art. 5,  i do dnia 1 grudnia 2015 r. nie uzyskał tytułu specjalisty, może 
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przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, 

zwanego dalej „PESDL”, w danej dziedzinie, w której rozpoczął specjalizację, zgodnie z 

przepisami art. 30r-30za ustawy o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

 

Art. 32. 1. Przewodniczący i członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej do 

przeprowadzania PESDL, działającej przed dniem 1 grudnia 2015 r., stają się, z dniem 1 

grudnia 2015 r., odpowiednio przewodniczącym i członkami Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej, zwanej dalej „PKE”, o których mowa w art. 30t ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 5,  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Zadania testowe PESDL opracowane przed dniem 1 grudnia 2015 r. uznaje się za 

opracowane i udostępniane w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Regulamin porządkowy PESDL obowiązujący, przed dniem 1 grudnia 2015 r.,  zachowuje 

ważność do dnia wejścia w życie nowego regulaminu porządkowego PESDL.  

 

Art. 33. 1. Diagnosta laboratoryjny, który na podstawie dotychczasowych przepisów 

rozpoczął szkolenie specjalizacyjne i nie uzyskał potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego przez wojewodę, o którym mowa w art. 30p ust. 1 ustawy, o której mowa w 

art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może przystąpić do PESDL w danej 

dziedzinie, w której rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, o 

której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanej niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Wniosek, o którym mowa w art. 30p ust. 1, ustawy o której mowa w art. 5, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – a w przypadku jego braku – cechy 

dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) obywatelstwo (obywatelstwa); 

5) adres do korespondencji i numer telefonu; 

6) dziedzinę, w której było realizowane szkolenie specjalizacyjne; 

7) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

8) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

9) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego.  



128 
 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w postaci papierowej dokumentację, 

określoną w dotychczasowych przepisach.   

4. Wojewoda przekazuje właściwemu konsultantowi krajowemu dokumentację, o której 

mowa w ust. 3, i zwraca się o weryfikację w terminie 14 dni od dnia jej przekazania z 

informacją, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego programem. 

Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i przekazuje 

zwrotnie dokumentację, która jest następnie przechowywana przez wojewodę zgodnie z 

przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące elementy. 

6. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres trwania szkolenia 

specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tego elementu.      

7. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 6. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu brakującego 

elementu programu szkolenia specjalizacyjnego, występuje z wnioskiem o potwierdzenie 

przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy ust. 2-7 stosuje się. 

 

Art. 34. Przepisy art. 30za ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się w zakresie części PESDL, złożonej po dniu 1 czerwca 2014 r. 

 

Art. 35. 1. Jednostki szkolące posiadające w dniu 1 grudnia 2015 r. uprawnienia do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r.,   

jednostkami szkolącymi w rozumieniu art. 107a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Jednostki szkolące posiadające, przed dniem 1 grudnia 2015 r., uprawnienia do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów zostają do dnia 31 grudnia 2015 r., z 

urzędu, wpisane na listę jednostek posiadających akredytację, o której mowa w art. 107a ust. 

14 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

3. Członkowie zespołów ekspertów oceniających spełnienie przez jednostki szkolące 

wymagań niezbędnych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego działających przed dniem 
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1 grudnia 2015 r. stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., członkami zespołów ekspertów, o 

których mowa w art. 107a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

4. Programy specjalizacji obowiązujące przed dniem 1 grudnia 2015 r. zachowują ważność do 

dnia wejścia w życie nowych programów szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 

107e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Członkowie zespołów ekspertów do spraw programów specjalizacji działających przed 

dniem 1 grudnia 2015 r. stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., członkami zespołów ekspertów, 

o których mowa w art. 107e ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

 

Art. 36. 1. Farmaceuci, którzy rozpoczęli przed dniem 1 grudnia 2015 r. specjalizację na 

podstawie programów specjalizacji obowiązujących przed tym dniem odbywają, po tym dniu,  

szkolenie specjalizacyjne na podstawie tych programów. 

2. Rejestr farmaceutów odbywających specjalizację prowadzony na podstawie art. 89 ustawy, 

o której mowa w art. 6, staje się,  z dniem 1 grudnia 2015 r., rejestrem, o którym mowa w art. 

107i ustawy o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Właściwi 

wojewodowie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. przeniosą  dane znajdujące się w 

rejestrze farmaceutów odbywających specjalizację do SMK. 

3. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 107zc pkt 3 ustawy, o 

której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, karty specjalizacji mogą być 

wydawane farmaceutom zgodnie z wzorem obowiązującym do dnia 1 grudnia 2015 r.  

4. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty prowadzony na 

podstawie art. 89 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, staje się, z dniem 1 grudnia 2015 r., 

rejestrem wydanych dyplomów, o którym mowa w art. 107za ust. 3, ustawy, o której mowa w 

art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 37. 1. Przewodniczący i członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej do 

przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej 

„PESF”, działającej  przed dniem 1 grudnia 2015 r. stają się, z dniem 1 grudnia 2015 r., 

odpowiednio przewodniczącym i członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej 

dalej „PKE”, o których mowa w art. 107s ust. 2  ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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2. Zadania testowe PESF opracowane przed dniem 1 grudnia 2015 r. uznaje się za 

opracowane i udostępniane w trybie przewidzianym w ustawie o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Regulamin porządkowy PESF obowiązujący w dniu 1 grudnia 2015 r. zachowuje ważność 

do dnia wejścia w życie nowego regulaminu porządkowego PESF.  

 

Art. 38. 1. Farmaceuta, który przed dniem 1 grudnia 2015 r. ukończył szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie, i nie uzyskał potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego przez wojewodę, o którym mowa w art. 107o ust. 1 ustawy, o której mowa 

w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może przystąpić do PESF w danej 

dziedzinie, w której rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, zgodnie z przepisami niniejszej 

ustawy o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 

2-4. 

2. Wniosek, o którym mowa w art. 107o ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – a w przypadku jego braku – 

cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj 

wydania; 

4) obywatelstwo (obywatelstwa); 

5) adres do korespondencji i numer telefonu; 

6) dziedzinę, w której było realizowane szkolenie specjalizacyjne; 

7) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

8) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

9) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w postaci papierowej dokumentację, 

określoną w dotychczasowych przepisach.   

4. Wojewoda przekazuje właściwemu konsultantowi krajowemu dokumentację, o której 

mowa w ust. 3, i zwraca się o weryfikację w terminie 14 dni od dnia jej przekazania, czy 

wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z jego programem. Konsultant 

krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i przekazuje zwrotnie 

dokumentację, która jest następnie przechowywana przez wojewodę zgodnie z przepisami art. 

5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
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5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące elementy. 

6. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres trwania szkolenia 

specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tego elementu.      

7. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 6. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu brakującego 

elementu programu szkolenia specjalizacyjnego, występuje z wnioskiem o potwierdzenie 

przez wojewodę zakończenia szklenia specjalizacyjnego. Przepisy ust. 2-7 stosuje się. 

 

Art. 39. Przepisy art. 107z ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się w zakresie części PESF, złożonej po dniu 1 grudnia 2015 r. 

 

Art. 40. System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej 

Podmiotów Leczniczych, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1, staje się z dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy Systemem Monitorowania Sytuacji Finansowo-

Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 41. Umowy, o których mowa w art. 48 ustawy, o której mowa w art. 12, wygasają z 

dniem 1 sierpnia 2016 r. 

 

Art. 42. Dane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia, Systemie Ewidencji Zasobów 

Ochrony Zdrowia, Systemie Monitorowania Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów 

Leczniczych, Systemie Monitorowania Zagrożeń, Zintegrowanym Systemie Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, o których mowa w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, których przetwarzanie nie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, są przetwarzane od dnia 1 września 2015 r. 

 

Art. 43. Podmiot odpowiedzialny, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, jest obowiązany do 
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przedstawienia Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dokumentacji zgodnej ze strukturą określoną 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w terminie 24 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy.   

 

Art. 44. Przepisy art. 15 ust. 3 i ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 14, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się do wystawiania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne 

od dnia 1 stycznia 2016 r.  

 

Art. 45. 1. Akt wykonawczy wydany na podstawie: 

1) art. 45 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 4, oraz art. 15a ust. 8  pkt 3-6 ustawy, o której 

mowa w art. 14, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na 

podstawie art. 96 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, 

2) art. 9 ust. 2, o której mowa w art. 6, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu 

wykonawczego wydanego na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 78 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu 

wykonawczego wydanego na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

4) art. 96 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 6, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu 

wykonawczego wydanego na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

5) art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7, zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu 

wykonawczego wydanego na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

- nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 14e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, 

zachowuje moc do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego wydanych na podstawie art. 14f 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 

jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r. 

3. Akty wykonawcze wydane na podstawie: 

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

moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 10, 
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Uzasadnienie 

 

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

innych ustaw, zwany dalej „projektem”, ma na celu stworzenie ram prawnych niezbędnych do 

umożliwienia wdrożenia rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie 

zdrowia.  

System informacyjny państwa to uporządkowany układ odpowiednich elementów 

charakteryzujących się pewnymi właściwościami i połączonych wzajemnie określonymi 

relacjami. Informatyzacja sektora ochrony zdrowia i związana z nią problematyka 

funkcjonowania „centralnych baz medycznych” jest nierozerwalnie związana z zagadnieniami 

ochrony danych osobowych. Dane o stanie zdrowia należą do kategorii danych szczególnie 

wrażliwych i chronionych, których przetwarzanie podlega specjalnych rygorom.  

 

Celami przedłożonego projektu są:  

1. Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się  

z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemów ochrony zdrowia,  

w tym do modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 

z drugiej strony odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, 

spowodowanych zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.  

2. Zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze zdrowia uniemożliwiającej zbudowanie 

optymalnego modelu opieki zdrowotnej.  

3. Uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania 

informacji w ochronie zdrowia.  

 

Projekt zawiera regulacje dotyczące dostosowania innych ustaw do wprowadzenia 

elektronicznej postaci recepty, skierowania oraz zlecenia, a także doprecyzowuje przepisy 

dotyczące „telemedycyny”. 

Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu wprowadzenie rozwiązań niezbędnych 

do funkcjonowania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwanej dalej „KUZ”, oraz Karty 

Specjalisty Medycznego, zwanej dalej „KSM”. KUZ jako dokument ma potwierdzać prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiać potwierdzenie wykonania świadczenia 

opieki zdrowotnej. Niezbędnym elementem pozwalającym na realizację funkcji KUZ  

w zakresie potwierdzania wykonania świadczenia jest KSM. Główną funkcją KSM będzie 
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zapewnienie realizacji funkcji potwierdzenia wykonania świadczenia (potwierdzenie udziału 

specjalisty medycznego w procesie udzielania świadczenia opieki zdrowotnej). KSM może 

pełnić także rolę dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (jeden nośnik - 

zamiast dwóch odrębnych dokumentów). Ponadto, KSM będzie wykorzystywana do 

uwierzytelniania dostępu do danych zawartych w systemach informacyjnych funkcjonujących 

na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie”, jako jednego  

z kilku możliwych narzędzi. Poza KSM, do uwierzytelniania dostępu, może być 

wykorzystany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem 

lub profil zaufany świadczony w ramach ePUAP, o ile spełnione będą warunki 

bezpieczeństwa użycia profilu. 

Projektowaną regulacją dokonuje się również korekty procedur już funkcjonujących  

w procesie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych  

i farmaceutów, pozwalającej na informatyzację systemu kształcenia kadr medycznych. 

Zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zawodzie lekarza”, ustawie  

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U z 2014 r. poz. 174, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej” oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Prawo farmaceutyczne”, są warunkiem niezbędnym do wprowadzenia Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy o systemie, zwanego dalej „SMK”. Dla wprowadzenia SMK konieczne jest jednak 

dokonanie zmian legislacyjnych umożliwiających przepływ informacji i obrót dokumentacji, 

na każdym z etapów kształcenia, w postaci elektronicznej, a nie jak do tej pory, głównie w 

wersji papierowej. Zatem informatyzacja systemu kształcenia kadr medycznych poprzedzona 

musi być uporządkowaniem i uproszczeniem procedur stosowanych w procesie kształcenia 

lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, tak aby mogły one 

właściwie zafunkcjonować w obrocie elektronicznym. Bez doprecyzowania i uproszczenia 

systemu kształcenia kadr medycznych nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie 

informatyzacji tego procesu i zapewnienie ciągłości systemu kształcenia kadr medycznych po 

jej przeprowadzeniu. Wprowadzenie procesu informatyzacji systemu kształcenia kadr 

medycznych spowoduje bowiem uszczelnienie tego systemu poprzez zwiększenie 

przejrzystości stosowanych procedur, przepływu informacji oraz obrotu dokumentacji.  
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W związku z powyższym konieczne jest doprecyzowanie procedur w możliwie najszerszym 

zakresie, tak aby nie pozostawiały one wątpliwości co do sposobu ich stosowania oraz były  

w pełni możliwe do odzwierciedlania w systemie informatycznym. W innym przypadku 

precyzyjnie skonstruowany system informatyczny uniemożliwi dopełnienie czynności 

dokonywanych w procesie kształcenia kadr medycznych nieopisanych przepisami prawa lub 

opisanych niewystarczająco precyzyjnie jak na warunki funkcjonowania projektowanego 

systemu informatycznego. Spowodować by to mogło inaczej nieprawidłowe funkcjonowanie 

systemu kształcenia kadr medycznych, a nawet zagrożenie dla zapewnienia ciągłości systemu 

kształcenia kadr medycznych. 

W projektowanej regulacji wprowadza się unormowania dotyczące szerokiego wykorzystania 

systemów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej, które będą służyły 

uproszczeniu i przyśpieszeniu stosowanych procedur. Takie rozwiązania spowodują także 

ułatwienie dostępu do szkoleń specjalizacyjnych, uporządkują prowadzenie postępowań  

w sprawie odbywania szkoleń i składania egzaminów specjalizacyjnych. Projektowane 

regulacje umożliwią przeprowadzanie procedur określonych w ustawie za pośrednictwem 

SMK. 

Do SMK włączone zostaną w szczególności następujące podmioty: Naczelna Izba Lekarska  

i 24 okręgowe izby lekarskie, 16 wojewodów i obsługujących je urzędy, Centrum Egzaminów 

Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 12 uczelni wyższych, 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Izba Aptekarska i 20 okręgowych izb 

aptekarskich, jak również lekarze, lekarze dentyści, diagności laboratoryjni  

i farmaceuci, biorący udział w procesie kształcenia. 

Projektowana regulacja w znaczącym stopniu przyczyni się do informatyzacji procesu 

kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów, z uwagi na 

nałożenie regulacją obowiązku stosowania nowych procedur, zakładających wykorzystanie  

w możliwie najszerszym zakresie systemów teleinformatycznych, zamiast obrotu dokumentacji 

w wersji papierowej. Zakłada się, że projektowana regulacja przyczyni się do podniesienia 

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprzez planowaną poprawę przejrzystości 

procesu kształcenia kadr medycznych, a w konsekwencji również poprawę jakości ww. 

kształcenia. 

Ponadto projektowane zmiany obowiązujących przepisów przyczynią się do wsparcia 

planowania kadr medycznych w Polsce. Od kwietnia 2013 r. Rzeczpospolita Polska uczestniczy 

w projekcie Joint Action on Health Workforce Planning (wspólne działanie na rzecz 
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planowania kadr medycznych), którego celem jest opracowanie modelu planowania kadr 

medycznych pozwalającego na planowanie zapotrzebowania na kadrę medyczną w dłuższej 

perspektywie czasowej z jednoczesnym uwzględnieniem problemów związanych z migracją  

i niżem demograficznym.  Jako wzór stawia się modele funkcjonujące w 7 państwach 

członkowskich: Belgii, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii. 

Podstawą ich funkcjonowania jest dostęp do rzetelnych danych, pozwalających na szybkie  

i płynne sprawdzanie ile osób działa już w systemie ochrony zdrowia, a ile wejdzie do niego  

w przyszłości i kiedy to nastąpi. Dostęp do takich danych pozwala na dostosowywanie na 

bieżąco planów zapotrzebowania na kadry medyczne w warunkach zmiennej rzeczywistości, 

np. określona liczba lekarzy rozpoczyna specjalizację w danym roku, ale pewien jej procent  

z przyczyn osobistych lub losowych kończy ją w późniejszym terminie lub wcale. Dostęp do 

takich danych pozwala na szybką ocenę sytuacji, w tym na określenie ile osób skończy daną 

specjalizację w danym roku, jak liczne będą pozostałe roczniki, czy zachodzi w związku z tym 

konieczność zwiększenia albo zmniejszenia limitu przyjęć na daną specjalizację  

w nadchodzącym roku. 

 

Projekt wprowadza zmiany również w następujących ustawach: 

1) ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r. poz. 1133, 

z późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, 

poz. 856, z późn. zm.); 

3) ustawie o zawodzie lekarza; 

4) ustawie o diagnostyce laboratoryjnej; 

5) ustawie Prawo farmaceutyczne;  

6) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o świadczeniach”; 

7) ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.); 

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

z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.); 

9) ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2012 poz. 159, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta”; 



 

5 
 

10) ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708,  

z późn. zm.); 

11) ustawie 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.), zwanej dalej „ustawą o refundacji”; 

12) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

217, z późn. zm.); 

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

poz. 1039, z późn. zm.). 

 

W ustawie o systemie wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 2 pkt 6 ustawy o systemie doprecyzowuje się zakres elektronicznej dokumentacji 

medycznej jako dokumentację indywidualną w rozumieniu przepisów wydanych na 

podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta.  

2. W art. 2 pkt 12 ustawy o systemie doprecyzowuje się zakres rejestru medycznego jako 

tworzonego zgodnie z prawem rejestru, ewidencji, listy, spisu albo innego 

uporządkowanego zbioru danych osobowych, jednostkowych danych medycznych lub 

innych danych.  

3. W art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie poszerza się katalog danych przetwarzanych  

w systemie informacji w ochronie zdrowia w celu zapewnienia możliwości przetwarzania 

bezpośrednio w systemie informacji danych osobowych znajdujących się w zbiorze 

PESEL, który jest w dyspozycji ministra właściwego ds. wewnętrznych. Dodaje się także 

kategorię – informacja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, która to informacja powinna być przewidziana w ramach systemu 

informacji w celu potwierdzania uprawnień pacjenta. Rozdzielono przy tym punkt r, 

ponieważ dane o dacie zgonu są zawarte w zbiorze PESEL, a dane o przyczynie zgonu 

muszą pochodzić z innego źródła. Nie jest więc zasadne utrzymywanie tej kategorii 

łącznie. 

4. W celu zapewnienia relacji wzajemnego zaufania Elektronicznej Platformy Gromadzenia, 

Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, zwanej dalej 

„system P1”, oraz systemów teleinformatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

i Narodowego Funduszu Zdrowia, niezbędne jest doprecyzowanie rozwiązań w zakresie 

możliwości uznania relacji wzajemnego zaufania ww. systemów. Obecnie obowiązujące 
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przepisy nie dają jednoznacznej podstawy umożliwiającej jednokrotne uwierzytelnienie 

użytkownika w ww. systemach (np. w zakresie dostępu do danych Elektronicznej 

Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców). W związku z czym, zmiana w art. 7 

ustawy o systemie pozwoli na wyeliminowanie konieczności wielokrotnego logowania 

się użytkownika do każdego z tych systemów z osobna. 

5. Zmiana w art. 11 ustawy o systemie ma na celu jednoznaczne wskazanie, iż usługodawcy 

prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną z zastrzeżeniem odrębnych przepisów 

(np. skierowanie papierowe będzie można wystawić w przypadku braku dostępu do 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie).  

Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy, zgromadzone  

w systemie teleinformatycznym usługodawcy, mogłyby być udostępniane za 

pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM), za zgodą usługobiorcy. 

Kolejna ze zmian doprecyzowuje sposób zasilania informacyjnego SIM przez 

usługodawców. Usługodawcy przekazywać będą do SIM dane dotyczące świadczeń 

opieki zdrowotnej. Jednocześnie wprowadzono możliwość pobierania danych 

dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1-3 ustawy o 

świadczeniach, do SIM za pośrednictwem Systemu RUM - NFZ. 

6. W art. 14 dodano ust. 2a umożliwiający wprowadzanie danych krytycznych do SIM nie 

tylko przez usługobiorców, ale także przez pracowników medycznych. Wskazać należy, 

iż pracownicy medyczni tacy jak lekarze, pielęgniarki i położne mają uprawnienia do 

wprowadzenia danych krytycznych do dokumentacji medycznej, która może być 

udostępniona do SIM. Ponadto w art. 14 ust. 4 ustawy o systemie doprecyzowano, że 

skierowania, recepty i zlecenia w postaci elektronicznej są przechowywane bezpośrednio 

w module zleceń SIM. 

7. Dodano art. 14a wprowadzający KSM, będącą kartą typu elektronicznego, służącą do 

potwierdzenia przez pracownika medycznego wykonanego świadczenia zdrowotnego lub 

jego części składowej. Karta Specjalisty Medycznego umożliwia identyfikację  

i uwierzytelnienie jej posiadacza w systemach teleinformatycznych opieki zdrowotnej. 

KSM może być dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu. KSM może 

być użyta w procesie zawierania, realizacji i rozliczania umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej lub potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 
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8. Zmiany w art. 15 ustawy o systemie służą umożliwieniu przetwarzania danych 

pochodzących ze zbioru PESEL. Zmiana ta (podobnie jak inne zmiany w ustawie  

o systemie dotyczące zbioru PESEL) wynika z konieczności niezakłóconego 

funkcjonowania systemu informacji i dostępu do danych ze zbioru PESEL,  

w stosunku do którego mogłoby być utrudnione zapewnienie dostępu w trybie bieżącym, 

tak jak jest to przewidywane w obecnej redakcji art. 15 ustawy o systemie oraz 

umożliwienie przetwarzania informacji o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze 

sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich. 

9. Zmiana w zakresie art. 17 polega na nadaniu obowiązku przekazywania przez 

usługodawców do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych identyfikatorów 

pracowników medycznych, a także obowiązek przekazywania tych danych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych. 

Wskazany zostanie również termin na realizację tego obowiązku (częstotliwość raz na 

miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca według stanu na ostatni dzień kalendarzowy 

poprzedniego miesiąca).  

10. Po art. 17 ustawy o systemie dodaje się art. 17a mający na celu wprowadzenie do 

porządku prawnego Centralnego Wykazu Produktów Leczniczych, którego głównym 

celem będzie zapewnienie wymaganej funkcjonalności systemu P1 w obszarach 

związanych m.in. z: 

1) weryfikacją leków przepisywanych na receptach; 

2) weryfikacją interakcji pomiędzy lekami przyjmowanymi przez pacjentów; 

3) udostępnianiem listy odpowiedników leków  przy realizacji recept; 

4) udostępnianiem lekarzom danych o lekach refundowanych czy wyrobach 

medycznych; 

5) udostępnianiem farmaceutom danych o komunikatach Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego powiązanych z konkretnymi lekami. 

Dodatkowo Centralny Wykaz Produktów Leczniczych udostępniać będzie lekarzom dane 

o lekach, umożliwiając im zapoznanie się z charakterystyką leku, wskazaniami 

refundacyjnymi, ułatwi pracę lekarzy i wpłynie na przyspieszenie prac związanych  

z wypisywaniem leków. Wskazać również należy, iż dzięki weryfikacji z Centralnym 

Wykazem Produktów Leczniczych wypisanych na recepcie danych pacjent uniknie 

błędów i pomyłek, które pojawiają się na receptach i uniemożliwiają realizację recepty 

zmuszając pacjenta do ponownej wizyty u lekarza. Wskazano również, iż 
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administratorem systemu zostanie jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Natomiast 

organem prowadzącym  rejestr będzie minister właściwy do spraw zdrowia. Jednocześnie 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawie o refundacji 

zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany nakładające na stosowne podmioty 

obowiązek zasilania przedmiotowego rejestru. Obecne przepisy ustawy o systemie  

w informacji definiują podstawowe wykazy jakie są niezbędne dla funkcjonowania 

systemu informacji. Dotychczas przewidziane w systemie informacji wykazy pozwalają 

m.in. na weryfikację danych dotyczących usługodawcy czy pracownika medycznego. 

Wymagany jest również wykaz (określony w przepisach), który pozwoli wszystkim 

uczestnikom systemu informacji w ochronie zdrowia na weryfikację, m.in. produktów 

leczniczych, zarówno przez lekarza wystawiającego w systemie receptę, jak i farmaceutę, 

który dla danej pozycji potrzebuje informacji, iż dana partia np.: produktu leczniczego 

nie została wstrzymana. Istotne jest aby każdy z uczestników obiegu informacji bazował 

na tej samej informacji referencyjnej, którą prawo wskazuje jako bazową. Wprowadzenie 

przepisów dotyczących zakresu informacji przekazywanych do Centralnego Wykazu 

Produktów Leczniczych jest konieczne także dla zapewnienia spójności 

dotychczasowych przepisów dotyczących przekazywania danych z Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego oraz łączenie ich z wykazem, o którym mowa w art. 37 

ust. 1 ustawy o refundacji. Rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie sytuacji, w której 

usługodawcy będą korzystali z innych baz leków i ich dane na przykład nie będą możliwe 

do odczytania w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Obecnie zaproponowane zapisy 

w sposób jednoznaczny porządkują ten obszar dla Systemu P1 obsługującego SIOZ, jak i 

dla Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

11. W ustawie o systemie dodano również art. 17b mający na celu wyeliminowanie 

wątpliwości interpretacyjnych, że administratorem systemu obsługującym Centralny 

Wykaz Usługodawców, Centralny Wykaz Usługobiorców oraz Centralny Wykaz 

Pracowników Medycznych oraz Centralny Wykaz Produktów Leczniczych będzie 

jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia.  

12. Zmiana w zakresie art. 23 ustawy o systemie przewidującego utworzenie Systemu 

Statystki w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „SSOZ”, wynika z potrzeby pozyskiwania 
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danych do SSOZ jedynie z niektórych systemów dziedzinowych spośród przewidzianych 

w aktualnym stanie prawnym w art. 23 ust. 2 pkt 2. Dane w związku ze zmianą, 

pozyskiwane będą z : 

1) Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „SEZOZ”; 

2) Systemu Monitorowania Zagrożeń, zwanego dalej „SMZ”; 

3) Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, zwanego 

dalej „ZSMOPL”; 

4) SMK. 

13. Zmiana w zakresie art. 24 ustawy o systemie, przewidującego utworzenie SEZOZ, 

wynika z potrzeby pozyskiwania do niego danych z rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej. 

14. Uchylono art. 25 ustawy o systemie w związku ze zgłoszoną przez Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji uwagą, w ramach zamieszczenia na stronie Komitetu Rady 

Ministrów ds. Cyfryzacji projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. System 

Wspomagania Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „SWRM”, dubluje 

funkcjonalności, tworzonego przez Centrum Projektów Informatycznych, Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wskazać w tym 

miejscu należy, iż funkcjonalności dotyczące bazy danych zdarzeń medycznych stanowią 

podstawowy i najbardziej kosztowny element SWRM. Bez ww. funkcjonalności 

dotyczących bazy danych zdarzeń medycznych SWRM pozostawałby systemem 

obejmującym przede wszystkim ewidencje i rejestry przewidziane w ustawie z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

15. Zmiany w zakresie art. 26 ust. 2 ustawy o systemie, określającego zakres danych 

przetwarzanych w SMZ, wynikają z potrzeby pozyskiwania do niego danych 

dotyczących następujących rodzajów zgłoszeń: 

1) choroby zakaźne; 

2) zgłoszenia laboratoryjne;  

3) niepożądany odczyn poszczepienny; 

4) niepożądanych działań badanych produktów leczniczych; 

5) niepożądanych działań produktów leczniczych; 

6) niepożądanych działań badanych produktów leczniczych weterynaryjnych; 
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7) niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych. 

Zmiany w zakresie art. 26 ust. 6 ustawy o systemie są następstwem zmiany ust. 2,  

a także wynikają  z realizacji potrzeb użytkowników projektu. 

16. W zakresie art. 27 doprecyzowano, iż administratorem danych przetwarzanych  

w Systemie Monitorowania Dostępności do Opieki Zdrowotnej jest minister właściwy do 

spraw zdrowia. Natomiast administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia.  

17. Ze względu na zamianę zakresu zbieranych danych w  zakresie art. 28 ustawy o systemie 

zmieniono nazwę systemu z „System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji 

Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych” na „System Monitorowania Sytuacji 

Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych”. Zmiana objęła jedynie część 

dotyczącą monitorowania kosztów leczenia. Pozostawiano część dotyczącą 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów leczniczych, gdyż Minister 

Zdrowia powinien nadal mieć uprawnienie do monitorowania sytuacji finansowej 

podmiotów leczniczych, także w szerszym zakresie niż wynika to z Programu badań 

statystycznych statystyki publicznej.  

18. W zakresie art. 29 doprecyzowano zapis poprzez rozszerzenie zakresu danych 

przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi o środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte 

decyzją o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu. Doprecyzowano ust. 4, 

mając na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, że administratorem 

systemu będzie jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa 

w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.  

19. Zmiana w zakresie art. 30 ustawy o systemie przewidującego utworzenie SMK wynika  

z potrzeby dostosowania tego przepisu do zmian wprowadzonych niniejszym projektem 

w ustawach regulujących zasady kształcenia podyplomowego pracowników medycznych.  

20. W związku z realizacją przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, 

„Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych  

o Zdarzeniach Medycznych”, doprecyzowano, iż administratorem systemu w przypadku 

Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Systemu 

Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, Systemu Monitorowania Zagrożeń, 
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Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, SMK będzie 

jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

21. Jednocześnie wprowadzenie w art. 35 ustawy o systemie nowych ust. 3a i 3b oraz zmiana 

ust. 1 umożliwią dokonywanie przez usługobiorcę tzw. autoryzacji dostępu do danych 

zawartych w SIM. Autoryzacja dokonywana będzie przez usługobiorcę poprzez system 

teleinformatyczny. Przyjęto rozwiązanie, że dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 

lit. a (medyczne dane ratunkowe) będą dostępne dla pracowników medycznych (bez 

uprzedniej zgody usługobiorcy). Usługobiorca będzie miał jednak możliwość wyłączenia 

dostępu do tych danych. Dostęp do innych danych dotyczących usługobiorcy 

gromadzonych w SIM (m.in. o receptach, skierowaniach, zleceniach w postaci 

elektronicznej), będzie domyślnie zablokowany. Dopiero w drodze autoryzacji 

usługobiorca może umożliwić do nich dostęp pracownikom medycznym (określając 

zakres czasowy i przedmiotowy tego dostępu). W związku z tym, w celu uniknięcia 

wątpliwości interpretacyjnych co do formy takiego oświadczenia dotyczącego zgody na 

przetwarzanie danych wrażliwych, wyłączono zastosowanie wprost art. 27 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie, w art. 35 

ustawy o systemie zaproponowano uchylenie ust. 2, ze względu na proponowane  

w nowelizacji kompleksowe uregulowanie potwierdzania realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

22. Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu zakresu portalu edukacyjno – informacyjnego 

w art. 36 ust. 1 ustawy o systemie, poprzez wskazanie w szczególności kategorii 

informacji z zakresu ochrony zdrowia, w tym informacji promujących profilaktykę  

i zdrowy styl życia, skonsolidowanie dostępnych informacji na temat kształcenia  

i rozwoju przeznaczonych dla pracowników medycznych. 

23. Usunięto art. 50 pkt 1 ustawy o systemie w związku ze zmianą polegającą na 

doprecyzowaniu pojęcia elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez dookreślenie jej 

zakresu.  

24. W związku z przesunięciem ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy  

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 998) terminu obowiązku 

prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej z dnia 1 sierpnia 2014 r. 

na dzień 1 sierpnia 2017 r., przepisy art. 56 i art. 58 zostały odpowiednio dostosowane. 

Przesunięcie terminu umożliwi dostosowanie usługodawców do: 
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1) kompleksowego przygotowania procesu wdrożenia, w tym niezbędnych zmian 

w istniejących procesach biznesowych; 

2) właściwego zaplanowania zmian w systemach informatycznych; 

3) optymalnego, z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej, rozłożenia kosztów 

zmian, w tym możliwość pozyskania środków finansowych na wprowadzenie 

zmian z funduszy unijnych; 

4) realizacji zaplanowanych zmian, w tym szkolenia pracowników medycznych. 

 

W przepisach zmieniających inne ustawy wprowadza się następujące zmiany w: 

I. ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera 

W art. 4 ust. 1a ustawy o zawodzie felczera, w związku ze zmianami w zakresie 

elektronicznej recepty, należy umożliwić osobie wykonującej zawód felczera 

możliwość wystawiania recept w postaci elektronicznej. W związku  

z tym doprecyzowano odwołania do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz ustawy Prawo farmaceutyczne w tym zakresie. 

II. ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 

  W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich rozszerzono zakres 

rejestru farmaceutów o informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Analizując bariery rozwoju usług telemedycznych 

konieczne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących szeroko rozumianej 

„telemedycyny”. W związku z tym w projekcie wprowadzano możliwość świadczenia 

usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności. Zmiana dotyczyć będzie udzielania informacji i porad 

dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, będących 

przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz sprawowania 

opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym 

farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z 

przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających 

jakość życia pacjenta; 
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III. ustawie o zawodzie lekarza 

1. Zmiany wprowadzane do ustawy o zawodzie lekarza mają na celu wprowadzenie do 

porządku prawnego rozwiązań ułatwiających realizację świadczeń w modelu 

telemedycyny. Analizując bariery rozwoju usług telemedycznych konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących szeroko rozumianej „telemedycyny”. 

Aktualnie realizowane na świecie usługi telemedyczne można podzielić na: teleopiekę, 

telediagniostykę, telekonsultacje, telenauczanie, telezabiegi, teleoperacje czy 

telerehabilitację. Tradycyjne metody realizacji świadczeń zdrowotnych są tak głęboko 

zakorzenione w środowisku ochrony zdrowia i w społeczeństwie, że aby przełamać 

barierę rozwoju, telemedycyna wymaga specjalnych regulacji prawnych. Tradycyjne 

rozumienie pewnych pojęć stwarza bariery w świadczeniu usług zdrowotnych  

z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.  

W projekcie zaproponowano rozszerzenie uprawnień lekarza w zakresie czynności 

jakie będzie mógł wykonywać z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, bez 

konieczności osobistego kontaktu z pacjentem. Regulacja ta usunie pojawiające się  

w tym zakresie wątpliwości.  

Należy podkreślić, że regulacja w proponowanym zakresie, nie oznacza 

automatycznego finansowania ze środków publicznych procedur realizowanych 

„telemedycznie”.  

Ponadto, należy także podkreślić, że kwestia ta wymaga stałego monitorowania 

ponieważ ze względu na dynamiczny postęp technologiczny zagadnienia związane  

z kosztem danej technologii mogą ulegać dynamicznym i radykalnym zmianom. 

2. Najważniejszymi zmianami w systemie kształcenia lekarzy, dokonanymi niniejszą 

regulacją, a związanymi jednocześnie z SMK, są: 

1) umożliwienie w szczególności przepływu i publikowania informacji, 

prowadzenia rejestrów oraz obrotu dokumentacją w procesie kształcenia 

lekarzy w SMK; 

2) wprowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej 

potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jej ukończenia w SMK oraz 

poszerzenie katalogu przesłanek do skreślenia lekarza z listy lekarzy 

odbywających specjalizację o niedopełnienie obowiązku bieżącego 

uzupełniania ww. karty przez okres 3 miesięcy; 
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3) zmiana w sposobie zgłaszania się lekarza do Lekarskiego Egzaminu 

Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 

(LDEK), umożliwiająca weryfikację uprawnień do przystąpienia do LEK  

i LDEK w SMK; 

4) umożliwienie dokonania oceny formalnej wniosku o rozpoczęcie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego  

w ramach postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w SMK; 

5) rozdzielenie procedury weryfikacji zrealizowania przez lekarza szkolenia 

specjalizacyjnego od procedury zgłaszania do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego (PES), tak aby precyzyjnie określić moment zakończenia 

szkolenia specjalizacyjnego i oddzielić tę kwestię od procesu zgłoszenia do 

PES. Po wejściu w życie projektowanej regulacji, lekarz wobec którego na 

etapie weryfikacji dokumentacji stwierdzona zostanie konieczność powrotu do 

odbywania szkolenia celem uzupełnienia programu specjalizacji zostanie  

o tym poinformowany zanim zgłosi się do PES. Dopiero po pozytywnej 

weryfikacji lekarz będzie mógł złożyć wniosek o przystąpienie do PES. 

Wyeliminuje to sytuacje, w których lekarz przekonany o zrealizowaniu całego 

programu specjalizacji rozwiąże umowę z jednostką szkolącą i zgłosi się do 

PES i dopiero na tym etapie zostanie poinformowany o braku spełnienia 

warunków przystąpienia do PES z powodu niezrealizowania programu; 

6) doprecyzowanie przepisów regulujących kwestię uznania egzaminów 

organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważne  

z PES, tak aby wynik postępowania znalazł się w SMK i uniemożliwiał 

przystąpienie do PES w przypadku wykorzystania ścieżki ww. uznania; 

7) umożliwienie publikowania i przepływu informacji w związku z procesem 

akredytacji jednostek do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i kursów 

specjalizacyjnych w SMK. W związku z faktem, że wprowadzenie SMK 

ułatwi aktualizację listy jednostek akredytowanych wprowadzono zasadę 

czasowego przyznawania akredytacji na okres 5 lat, którą po tym czasie należy 

zweryfikować.  

3. Z ustawy o zawodzie lekarza w ramach zmian systemowych zostało usunięte 

upoważnienie ustawowe do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.  

W związku z tym, że poszerza się krąg grup zawodowych, które są uprawnione do 
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wystawienia recept, delegacja ustawowa została przeniesiona do art. 96 ustawy  

Prawo farmaceutyczne, w którym jest mowa o realizacji recept w aptece. 

Rozporządzenie do delegacji ustawowej będzie regulowało kwestię zasad wystawiania 

i realizacji wszystkich recept, niezależnie od tego jaka grupa zawodowa będzie je 

wystawiała. Będzie również ten sam wzór recepty dla wszystkich osób je 

wystawiających. 

IV. ustawie o diagnostyce laboratoryjnej 

Zmiany w zakresie systemu kształcenia diagnostów laboratoryjnych obejmują:  

1. Umożliwienie w szczególności przepływu i publikowania informacji, 

prowadzenia rejestrów oraz obrotu dokumentacją w procesie kształcenia 

specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w SMK. 

2. Wprowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej 

potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jej ukończenia w SMK oraz 

poszerzenie katalogu przesłanek do skreślenia diagnosty laboratoryjnego z listy 

diagnostów laboratoryjnych odbywających specjalizację o niedopełnienie 

obowiązku bieżącego uzupełniania ww. karty przez okres 3 miesięcy. 

3. Wprowadzenie możliwości uzyskania akredytacji na prowadzenie kształcenia 

specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, a nie wyłącznie stażu 

kierunkowego będącego jednym z elementów procesu specjalizacji w tym 

zakresie. Akredytacja udzielana będzie przez dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”. Postępowanie w tej 

sprawie będzie wszczynane na wniosek podmiotu (uczelni wyższej prowadzącej 

studia na kierunku analityka medyczna) zamierzającego prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne, składanego do dyrektora CMKP. 

4. Wprowadzenie zasad kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego diagnostów 

laboratoryjnych, która będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany 

przez dyrektora CMKP. 

5. Zmiana w sposobie przystępowania diagnosty laboratoryjnego do postępowania 

kwalifikacyjnego na specjalizację, umożliwiająca ocenę formalną wniosku oraz 

przeprowadzenia postępowania w SMK. Postępowanie kwalifikacyjne będzie 

prowadzone przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce, w którym dana 

osoba zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Dotychczas postępowanie to 

było prowadzone w jednostkach szkolących, przy udziale konsultantów 
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wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody. Przyjęty w projekcie model 

służy usprawnieniu i skróceniu postępowania kwalifikacyjnego, co pozwoli na 

zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na osobach, które 

zamierzają rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, jednocześnie ujednolici  

i uporządkuje procedury w tym zakresie. 

6. Zmiana w sposobie dopuszczania diagnosty laboratoryjnego do egzaminu 

specjalizacyjnego, zwanego dalej „PESDL”, umożliwiająca przeprowadzanie tej 

procedury w SMK. Na gruncie dotychczasowych przepisów procedura ta była 

kilkuetapowa i brały w niej udział ośrodki wojewódzkie oraz Państwowa Komisja 

Egzaminacyjna, która podejmowała decyzję o dopuszczeniu do egzaminu.  

W przypadku stwierdzenia, iż dana osoba nie zrealizowała wszystkich elementów 

szkolenia specjalizacyjnego, nie mogła ona przystąpić do egzaminu. Przepisy nie 

określały jednak, w jakim trybie może ona uzupełnić brakujące elementy 

programu szkolenia. Projektowane rozwiązania pozwolą uniknąć 

dotychczasowych problemów i uproszczą procedury w zakresie dopuszczania do 

egzaminu. Proponuje się, by rozdzielić etap potwierdzenia realizacji programu 

szkolenia od etapu zgłaszania do egzaminu. Podmiotem właściwym do 

weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem 

będzie wojewoda, który będzie opierał swe rozstrzygnięcia na opinii konsultantów 

krajowych, właściwych w danej dziedzinie. Jeśli dana osoba nie odbyła w pełni 

szkolenia specjalizacyjnego, wojewoda skieruje ją do odpowiedniej jednostki 

szkolącej w celu odbycia brakujących elementów programu i określi termin ich 

realizacji. Osoba, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne, zgodnie z jego 

programem, co zostanie potwierdzone przez wojewodę, będzie mogła zgłosić się 

do egzaminu PESDL.  

V. ustawie Prawo farmaceutyczne 

1. Zmiany w zakresie systemu kształcenia farmaceutów obejmują:  

1) umożliwienie w szczególności przepływu i publikowania informacji, 

prowadzenia rejestrów oraz obrotu dokumentacją w procesie kształcenia 

specjalizacyjnego farmaceutów w SMK; 

2) wprowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej 

potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jej ukończenia w SMK oraz 

poszerzenie katalogu przesłanek do skreślenia z listy farmaceutów 
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odbywających specjalizację o niedopełnienie obowiązku bieżącego 

uzupełniania ww. karty przez okres 3 miesięcy; 

3) umożliwienie przeprowadzania procesu przyznawania akredytacji na 

prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, która udzielana 

będzie przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Postępowanie w tej sprawie będzie wszczynane na wniosek podmiotu 

(uczelni wyższej prowadzącej studia na kierunku farmacja) zamierzającego 

prowadzić szkolenie specjalizacyjne, składanego do dyrektora CMKP. 

Obecnie akredytacji udziela Minister Zdrowia na podstawie opinii zespołu 

ekspertów działającego przy Ministrze Zdrowia. Obecnie CMKP nie 

prowadzi listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji 

farmaceutów; 

4) wprowadzenie zasad kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego 

farmaceutów, która będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany 

przez dyrektora CMKP; 

5) zmianę w sposobie przystępowania farmaceutów do postępowania 

kwalifikacyjnego na specjalizację, umożliwiająca ocenę formalną wniosku 

oraz przeprowadzenia postępowania w SMK. Postępowanie kwalifikacyjne 

będzie prowadzone w przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce,  

w którym dana osoba zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. 

Dotychczas postępowanie to było prowadzone w jednostkach szkolących 

przy udziale konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody. 

Przyjęty w projekcie model służy usprawnieniu i skróceniu postępowania 

kwalifikacyjnego, co pozwoli na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych 

spoczywających na osobach, które zamierzają rozpocząć szkolenie 

specjalizacyjne, jednocześnie ujednolici i uporządkuje procedury w tym 

zakresie; 

6) zmianę w sposobie dopuszczania farmaceuty do egzaminu specjalizacyjnego 

– Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej 

„PESF”, umożliwiająca przeprowadzanie tej procedury w SMK. Na gruncie 

dotychczasowych przepisów procedura ta była kilkuetapowa i brały w niej 

udział ośrodki wojewódzkie oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która 

podejmowała decyzję o dopuszczeniu do egzaminu. W przypadku 
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stwierdzenia, iż dana osoba nie zrealizowała wszystkich elementów szkolenia 

specjalizacyjnego, nie mogła ona przystąpić do egzaminu. Przepisy nie 

określały jednak, w jakim trybie może ona uzupełnić brakujące elementy 

programu szkolenia. Projektowane rozwiązania pozwolą uniknąć 

dotychczasowych problemów i uproszczą procedury w zakresie dopuszczania 

do egzaminu. Proponuje się, by rozdzielić etap potwierdzenia realizacji 

programu szkolenia od etapu zgłaszania do egzaminu. Podmiotem 

właściwym do weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie  

z jego programem będzie wojewoda, który będzie opierał swe rozstrzygnięcia 

na opinii konsultantów krajowych, właściwych w danej dziedzinie. Jeśli dana 

osoba nie odbyła w pełni szkolenia specjalizacyjnego, wojewoda skieruje ją 

do odpowiedniej jednostki szkolącej w celu odbycia brakujących elementów 

programu i określi termin ich realizacji. Osoba, która ukończyła szkolenie 

specjalizacyjne zgodnie z jego programem, co zostanie potwierdzone przez 

wojewodę, będzie mogła zgłosić się do egzaminu PESF. Projektowane 

rozwiązania pozwolą uniknąć dotychczasowych problemów i uproszczą 

procedury w zakresie dopuszczania do egzaminu.  

2. Jednocześnie w związku z doprecyzowanie zakresu ZSMOPL wprowadzono 

obowiązek przekazywania przez hurtownie farmaceutyczne raportów dotyczących 

wielkości obrotu produktami leczniczymi, wraz ze strukturą tego obrotu do 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. 

3. Kolejna ze zmian polega na wprowadzeniu do Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie 

Hurtowni Farmaceutycznej oraz Rejestru zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych, punktów aptecznych unikalnego identyfikatora który umożliwi 

bezproblemową identyfikację danego podmiotu w rejestrach. 

4. W związku z wprowadzeniem elektronicznej postaci wszystkich rodzajów recept 

(nie obejmuje to recept weterynaryjnych i przewidzianych w projekcie wyjątków, 

o których mowa powyżej) pojawiła się konieczność dostosowania przepisów  

w zakresie recepty farmaceutycznej. Dotychczasowe brzmienie art. 96 ust. 3 

ustawy Prawo farmaceutyczne  jednoznacznie wskazywało na jej postać 

papierową. Powstała zatem konieczność stworzenia postanowień prawnych 

regulujących sporządzenie również recepty farmaceutycznej w postaci 

elektronicznej. Zmieniono także delegację ustawową do wydania aktu 
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wykonawczego na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Równocześnie w celu zapewnienia jednoznaczności, wskazano także w art. 96 ust. 

1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, że produkty lecznicze i wyroby medyczne 

wydawane są z apteki ogólnodostępnej na podstawie recepty w postaci 

elektronicznej lub papierowej oraz zapotrzebowania. Równocześnie 

wprowadzono do art. 96 ust. 3a–3c wskazujące jakie dane osobowe zawiera 

zapotrzebowanie. 

5. Uzupełniono art. 103 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne ze względu na 

przetwarzanie danych także przez systemy, których administratorem danych jest 

Minister Zdrowia, a które są utrzymywane przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Powyższa zmiana jest konieczna ze względu 

na brak możliwości przekazywania przez apteki innym podmiotom (w ramach 

SIM), niż Narodowy Fundusz Zdrowia i Inspekcja Farmaceutyczna, danych 

umożliwiających identyfikację pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy. 

Jednocześnie wskazać należy, iż apteka, która naruszyłaby powyższy zakaz jest 

narażona na sankcję w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej. 

6. W randze ustawowej został uregulowany zakres danych jakie powinny się znaleźć 

na recepcie. Wynika to przede wszystkim z uwag Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, w ocenie którego wymóg wpisywania danych 

osobowych powinien zostać wpisany w ustawie, a nie w rozporządzeniu, który 

jest aktem prawnym niższego rzędu. Zakres danych oprócz wskazanych już 

danych osobowych będzie zawierał także dane dotyczące podmiotu w ramach, 

którego wystawiano receptę, elementy jakie powinna zawierać recepta 

refundowana, dane dotyczące przepisanego leku, dane dotyczące realizacji 

recepty, okres farmakoterapii oraz informacje o odpisie. Dane dotyczące realizacji 

recept, recepty transgranicznej bądź zakresu pozostałych danych jakie powinny 

znaleźć się na recepcie będą się znajdowały w rozporządzeniu w sprawie recept,  

o którym mowa powyżej.  

7. Należy wskazać, że został rozszerzony zakres danych, które będzie zawierała 

recepta pełnopłatna o obligatoryjność  wpisania danych podmiotu w ramach, 

którego wystawiana jest recepta, oraz numeru PESEL bądź innego identyfikatora 

usługobiorcy  



 

20 
 

8. Identyfikatory usługobiorcy, pracownika medycznego, usługodawcy zostały 

określone poprzez odesłanie do rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 18 

ustawy o systemie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r.  

w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych  

i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców 

informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki 

zdrowotnej - Dz. U. poz. 502). Zgodnie z  tym rozporządzeniem podstawą 

identyfikacji usługobiorcy w SIM jest jego numer PESEL, a w przypadku osób, 

którym nie nadano numer PESEL identyfikatorem będzie jego kraj pochodzenia, 

zgodny z normą PN-EN ISO 3166-1:2008 Kody nazw krajów oraz ich jednostek 

administracyjnych -  Część 1: Kody krajów oraz: 

1) identyfikator usługobiorcy obowiązujący w jego kraju pochodzenia 

albo 

2) numer dokumentu stwierdzającego tożsamość usługobiorcy. 

9. W przypadku noworodków identyfikatorem usługobiorcy do czasu nadania 

numeru PESEL jest identyfikator jednego z rodziców albo opiekuna prawnego 

dziecka. W przypadku ciąży mnogiej noworodkom przypisane są dodatkowo 

cyfry wskazujące na kolejność rodzenia się.  

10. W ustawie Prawo farmaceutyczne zostały wprowadzone regulacje wskazujące na 

elektroniczny charakter recepty. Postać elektroniczna będzie postacią 

powszechnie obowiązującą poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, które 

obejmują: 

1) brak dostępu lekarza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa  

w art. 7 ustawy o systemie; 

2) recepty refundowane dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych  

i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa; 

3) recepty, o której mowa w Dyrektywie 2011/24/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 

pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88  

z 04.04.2011, str. 45), 

4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości. 
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11. Postać elektroniczną jako obligatoryjną będzie miała również recepta 

farmaceutyczna, poza przypadkiem gdy farmaceuta nie będzie miał dostępu do 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie.  

12. Została dodana również przesłanka na podstawie, której farmaceuta może  

odmówić wydania leku gdy poweźmie podejrzenie, że lek może być zastosowany 

w celach pozamedycznych.  

13. Konsekwencją zmian systemowych jest zmiana delegacji ustawowej z art. 96 ust. 

7 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez jej rozbicie. Zastosowanie takiego 

środka legislacyjnego związane jest z wprowadzeniem e-recept i e-zleceń, które 

nie będą realizowane w aptekach zakładowych Ministra Sprawiedliwości,  

w których będą w dalszym ciągu realizowane recepty i zlecenia w postaci 

papierowej. W delegacji dotyczących aptek ogólnodostępnych oraz aptek 

zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej została wprowadzona  

e-recepta oraz elementy związane z jej obsługą. 

14. Ponadto w ustawie Prawo farmaceutyczne został zmieniony art. 91 ust. 1 pkt 1 

poprzez zastąpienie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Farmakopeę Polską, w której znajdują się substancje bardzo silnie działające. 

Obecnie wydawany na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.) Urzędowy Wykaz Produktów 

Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nie zawiera kwalifikacji poszczególnych produktów leczniczych należących do 

wykazu A (bardzo silnie działających). Obowiązujące źródło informacji  

o substancjach bardzo silnie działających tak jak to zostało wyżej wskazane 

Farmakopea Polska.  

15. Ponadto w ustawie Prawo farmaceutyczne dodano art. 70 ust. 5a, w którym 

wskazano, że do warunków przechowywania i wydawania produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

i wyrobów medycznych w punktach aptecznych stosuje się odpowiednio przepisy 

o aptekach ogólnodostępnych. Przepis został dodany, gdyż do tej pory nie było to 

wprost wskazane. Przepis taki usuwa wątpliwości interpretacyjne związane z 

obecnym brzmieniem przepisu.  
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VI. ustawie o świadczeniach  

1. W ustawie o świadczeniach wprowadza się rozwiązania w zakresie funkcjonowania 

KUZ, jako dokumentu potwierdzającego prawo ubezpieczonego do świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz umożliwiającego potwierdzenie wykonania świadczenia 

opieki zdrowotnej. KUZ będzie wydawana bezpłatnie: 

1) osobom posiadającym status ubezpieczonego, w tym także osobom 

zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

2) osobom, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie  art. 67 ust. 4-7 ustawy  

o świadczeniach; 

3) osobom, o których mowa jest w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach – 

osiągającym niskie dochody, którym prawo do świadczeń przysługuje na 

podstawie decyzji wójta albo burmistrza, albo prezydenta miasta; 

4) obywatelom polskim do 18. roku życia, nieobjętym ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

Najważniejsze zmiany w odniesieniu do przepisów dotyczących elektronicznej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego, polegają na:  

1) rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób, którym zostanie wydana KUZ;  

2) rozszerzenie funkcji jakie będzie pełniła KUZ; 

3) wprowadzeniu obowiązku posługiwania się KUZ; 

4) wprowadzeniu obowiązku potwierdzania tożsamości osoby okazującej KUZ; 

5) wskazaniu hierarchii dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń po 

wdrożeniu KUZ. 

2. W art. 11 ust. 1 wprowadza się dodatkowy przepis, zgodnie z którym KUZ 

finansowana będzie z budżetu Ministra Zdrowia dla osób nieubezpieczonych 

mających prawo do świadczeń finansowanych z budżetu MZ. Proponowany przepis 

ma na celu realizację zadania Ministra Zdrowia w zakresie finansowania ww. kart. 

3. Dodaje się definicję skierowania w art. 5 ustawy o świadczeniach, w celu 

wprowadzenia zasady, że skierowanie przyjmuje postać elektroniczną, a jedynymi 

wyjątkami będzie brak dostępu do systemu P1 lub wystawienie skierowania dla 

osoby o nieustalonej tożsamości. Przepis ten będzie obowiązywał od dnia 1 marca 

2017 r. Jest to rozwiązanie analogiczne jak w przypadku zlecenia. 
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4. Zmiany wprowadzone w art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 5, art. 45 ust. 5a i art. 46 ust. 6 

ustawy o świadczeniach mają na celu umożliwienie osobom uprawnionym do 

bezpłatnego zakupu leków za pomocą recepty w postaci elektronicznej. 

Sformułowanie rewers jednoznacznie wskazuje, iż recepta w obecnie 

obowiązującym stanie prawnym jest to dokument w postaci papierowej. Rewers  

i awers są cechami dokumentów papierowych i tym samym wykluczają 

elektroniczną postać recepty. 

5. W ustawie o świadczeniach zmienione zostały regulacje, które odnosiły się do umów 

upoważniających. Ponadto, w art. 102 w ust. 5 wprowadzano pkt 24b, w którym 

nadano uprawnienie dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrywania 

odwołań od decyzji dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia z ustawy o refundacji.  

6. Ponadto w rozdziale 3 ustawy o świadczeniach dodano sformułowania wskazujące 

na elektroniczny charakter recept oraz dokonano zmian związanych z likwidacją 

umów upoważniających do wystawiania.  

VII. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów 

Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującego art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie 

moduł podstawowy zawierający dane osobowe i jednostkowe dane medyczne 

przetwarzane w SIM przetwarza informację o sprzeciwie zawartym w centralnym 

rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, o 

którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W związku z czym doprecyzowane 

zostanie w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów, iż Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 

"Poltransplant" prowadzące centralny rejestr sprzeciwów przekazuje dane zawarte w 

przedmiotowym rejestrze do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa 

w ustawie o systemie.  

VIII. ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

W związku z planowaną elektronizacją rejestrów jednostek współpracujących  

z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ewidencji jednostek 

wprowadzono odpowiednie zmiany w art. 17 i 23 przedmiotowej ustawy.  

IX. ustawie z o prawach pacjenta  
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1. W związku z rozszerzeniem pojęcia elektronicznej dokumentacji medycznej,  

w art. 24 ustawy o prawach pacjenta wprowadzono odniesienie do 

obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie  

z ustawą o systemie. Zaproponowano określenie rozszerzonego katalogu osób 

uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

Oprócz osób wykonujących zawód medyczny do ww. katalogu zostały dodane 

inne osoby upoważnione przez administratora danych. W związku  

z prowadzeniem dokumentacji w postaci elektronicznej dostęp do niej (w zakresie 

odpowiednim do wykonywanych zadań) będą miały osoby wykonujące zawód 

medyczny tj. lekarze, pielęgniarki, położne oraz przedstawiciele innych zawodów 

medycznych (w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych) oraz inne osoby np. 

osoby zarządzające podmiotami leczniczymi (w zakresie niezbędnym do 

zarządzania ww. podmiotami), rejestratorki, asystentki medyczne, osoby 

obsługujące system teleinformatyczny (w zakresie niezbędnym do obsługi 

systemu). W celu zapewnienia prawa pacjenta do zachowania tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem ww. osoby (nie tylko wykonujące zawód 

medyczny) są obowiązane do zachowania tej tajemnicy, także po śmierci pacjenta 

(art. 13 obowiązującej ustawy o prawach pacjenta i zmieniany art. 24 ust. 2 tej 

ustawy). 

 Proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających podmiotom 

udzielającym świadczeń zdrowotnych zawieranie umów z podmiotami 

zajmującymi się przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji medycznej. 

W wielu przypadkach przechowywanie i archiwizowanie elektronicznej 

dokumentacji medycznej, będzie wiązało się z dużymi nakładami inwestycyjnymi 

i technicznymi. W przypadku małych podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą zlecenie ww. usług może być uzasadnione, względami bezpieczeństwa  

i efektywności finansowej. 

 Przechowywanie dokumentacji przez podmiot zewnętrzny nie będzie mogło 

wpływać na ograniczenie prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji. 

Ponadto zaproponowano wprowadzenie przepisu regulującego postępowanie  

w przypadku zaprzestania, w tym także nagłego, działalności przez podmiot, 

który przetwarzał dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej, na 

podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych 
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(podmiotem leczniczym, osobą wykonującą zawód medyczny w ramach praktyki 

zawodowej oraz innymi osobami wykonującym te świadczenia). Proponuje się 

zatem, aby ww. umowa określała inny podmiot prowadzący tego rodzaju 

działalność, który przejmie zasoby. 

2. W ustawie o prawach pacjenta, w art. 27 dodaje się skorelowany z rozwiązaniami 

dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadzonymi ustawą  

o systemie sposób dostępu do dokumentacji w takiej postaci, tj. dostęp za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

3. W art. 30a ustawy o prawach pacjenta wprowadzono zasadę, że elektroniczną 

dokumentację medyczną po podmiotach zaprzestających udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zgodną z zakresem pojęcia elektroniczna dokumentacja medyczna 

(wskazana w ustawie o systemie) przejmuje SIM, o którym mowa w ustawie o 

systemie. Poza wprowadzeniem tego rozwiązania nie następuje tu modyfikacja 

dotychczasowych zasad obsługi takiej dokumentacji. 

X. ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

W art. 39 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich nałożony został na 

Naczelną Radę Lekarską obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych zawartych  

w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Ministrowi Zdrowia, co pozwala uzyskać 

wiedzę o lekarzach bez obowiązku uiszczenia za to stosownej opłaty. 

XI. ustawie o refundacji  

1. Zmiany w art. 38 ustawy o refundacji (dodanie ust. 6a i 6b, zmiana upoważnienia 

ustawowego do wydania rozporządzenia w ust. 7) mają na celu wprowadzenie 

elektronicznego zlecenia jako obligatoryjnego od dnia 1 marca 2017 r. Wyjątki od 

tej zasady będą dotyczyły przypadku, w którym brak jest dostępu do systemu P1 

lub wystawieniu zlecenia dla osoby o nieustalonej tożsamości. 

2. Zmiana w art. 44 ust. 2 ustawy o refundacji polega na dostosowaniu brzmienia 

przepisu do możliwości sporządzania recepty w postaci elektronicznej i postaci 

papierowej. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa osoba wydająca 

leki na receptę dokonuje odpowiedniej adnotacji na druku recepty. Użyte 

sformułowanie na druku recepty kojarzy się wyłącznie z postacią papierową. 

Pozostawienie obecnego brzmienia przepisu wykluczy w takiej sytuacji 

możliwości zakupu tańszego odpowiednika przepisanego na elektronicznej 

recepcie. 
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3. Kolejną zmianą systemową jaka została wprowadzona i która wiąże się  

z procesem informatyzacji oraz nadaniem uprawnienia pielęgniarkom i położnym 

do wystawiania recept, w tym refundowanych, jest rezygnacja z umów 

upoważniających do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są zawierane 

przez lekarzy z dyrektorami wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Wymóg ten wynikał z art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji. Umożliwienie 

wystawiania recept refundowanych kolejnej grupie zawodowej wiązałby się  

z potrzebą generowania dodatkowych umów upoważniających, których obsługa 

stanowiłaby duże obciążenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Likwidacja 

umów upoważniających wiąże się z celem nadrzędnym dla Ministra Zdrowia tj. 

zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, 

którymi są m.in. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne refundowane.  

4. Zgodnie ze zmianami każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty 

refundowanej, niemniej jednak na mocy ustawy o refundacji, każda osoba, która 

wystawiła receptę na lek refundowany oraz podmiot wykonujący działalność 

leczniczą, w którym wystawiono receptę na lek refundowany, będą obowiązane 

poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w zakresie dokumentacji medycznej oraz zasadności i prawidłowości 

wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Nie poddanie się kontroli 

bądź brak realizacji zaleceń pokontrolnych będzie skutkowało nałożeniem kary 

administracyjnej w kwocie stanowiącej dwukrotność wartości refundacji 

podlegającej kontroli. 

5. Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowej farmakoterapii zostały zachowane 

przesłanki, na podstawie których na lekarza zostanie nałożona kara kwoty 

stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia dokonania refundacji. Kary mają charakter administracyjny  

i będą nakładane przez dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia.  

XII. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
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Zamiana w art. 106 ustawy 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej polega na 

uprawnieniu udostępniania podmiotom zainteresowanym informacji z rejestru 

podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez jednostkę podległą ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych  

w ochronie zdrowia odpowiedzialną za funkcjonowanie przedmiotowego rejestru oraz 

udostępnianiem Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych objętych wpisem do 

Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doprecyzowano definicję 

dzielności lecznicze poprzez uzupełnienie przepisu, ze może on polegać na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności. 

XIII. ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

  

1. W projekcie wprowadzano możliwość udzielania przez pielęgniarkę i położną 

świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności. Analizując bariery rozwoju usług telemedycznych konieczne 

jest doprecyzowanie przepisów dotyczących szeroko rozumianej „telemedycyny”. 

2.  W art. 45 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

nałożony został na Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych obowiązek 

nieodpłatnego przekazywania danych zawartych w Centralnym Rejestrze 

Pielęgniarek i Położnych Ministrowi Zdrowia, co pozwala uzyskać wiedzę o 

pielęgniarkach i położnych bez obowiązku uiszczenia za to stosownej opłaty. 

3. W zakresie innym niż wskazany w pkt 1 zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wynikają z założeń koncepcji SMK 

przewidującej, iż system będzie obsługiwał lub wspierał procesy szkolenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym proces rejestracji jednostek 

szkolących, proces rejestracji programów kształcenia opracowywanych przez 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz proces 

organizowania wszystkich rodzajów kształcenia podyplomowego.  

 

W projekcie wprowadzono tzw. regułę wydatkową tj. określono na lata 2014–2024 

maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym projektu w 

stosunku do Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów 

Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów 
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Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w wysokości 1.069.859 tys. zł. Wprowadzono 

również mechanizm korygujący, który w przypadku przekroczenia lub zagrożenia 

przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków polegać 

będzie na  ograniczeniu wydatków na rozwój systemów. 

2. Przepisy przejściowe dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz kształcenia 

podyplomowego diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów mają na celu zapewnienie 

ciągłości tego kształcenia, w odniesieniu do osób, które rozpoczęły je przed dniem 1 grudnia 

2015 r. według dotychczas obowiązujących zasad. Ponadto przepisy przejściowe umożliwiają 

osobom, które do dnia 1 grudnia 2015 r. ukończyły specjalizację albo uzyskały decyzję,  

o której mowa przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy o diagnostyce 

laboratoryjnej albo decyzję, o której mowa w art. 89 ustawy – Prawo farmaceutyczne, 

przystąpienie do egzaminu PESDL albo PESF na zasadach obowiązujących od dnia 1 grudnia 

2015 r.   

Dostosowanie usługodawców  do obsługi elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania 

i elektronicznego zlecenia będzie procesem długotrwałym i złożonym, w związku z czym 

dokonano zróżnicowania wejścia w życie przepisów dotyczących e-recepty, e-skierowania i 

e-zlecenia.  Wprowadzenie przepisów przejściowych oraz różnych terminów wejścia w życie 

nowych regulacji pozwoli wszystkim usługodawcom na: 

1) kompleksowe przygotowanie procesu wdrożenia, w tym niezbędnych zmian 

w istniejących procesach biznesowych; 

2) właściwe zaplanowanie zmian w systemach informatycznych; 

3) optymalne, z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej, rozłożenie kosztów zmian,  

w tym możliwość pozyskania środków finansowych na wprowadzenie zmian 

z funduszy unijnych; 

4) realizację zaplanowanych zmian, w tym szkolenie pracowników medycznych. 

Zakłada się, że projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,  

z następującymi wyjątkami w zakresie: 

1) wystawiania recepty jedynie w postaci elektronicznej - proponuje się wejście w życie 

tych regulacji z dniem 1 sierpnia 2016 r.;  

2) wystawiania odpowiednio skierowania oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne oraz ich naprawy jedynie w postaci elektronicznej - proponuje się wejście 

w życie tych regulacji z dniem 1 marca 2017 r.; 
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3) sporządzania odpowiednio indywidualnej dokumentacji medycznej jedynie w postaci 

elektronicznej - proponuje się wejście w życie tych regulacji z dniem 1 sierpnia 2017 r.  

4) finansowania KUZ z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia, dla osób nieubezpieczonych mających prawo do 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa - proponuje się wejście w życie tych 

regulacji z dniem 1 października 2015 r. 

5) określenia sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz strukturę 

danych udostępnianych  z Rejestru - proponuje się wejście w życie tych regulacji  

z dniem 1 stycznia 2016 r. ; 

6) kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz kształcenia podyplomowego diagnostów 

laboratoryjnych i farmaceutów - proponuje się wejście w życie tych regulacji  

z dniem 1 grudnia 2015 r.; 

7) uchylenia przepisów dotyczących umów upoważniających do wydawania recept 

refundowanych – proponuje się wejście w życie tych przepisów z dniem 1 sierpnia  

2016 r. (jest to data wejścia w życie regulacji w zakresie wystawiania recepty jedynie  

w postaci elektronicznej). 

Różne terminy (od 1 grudnia 2015 r. do 1 sierpnia 2017 r.) wdrożenia poszczególnych 

rozwiązań wynikają ze złożoności tych propozycji, uwarunkowań informatycznych oraz 

potrzeby zapewnienia spójności rozwiązań technicznych i regulacji prawnych.  

Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), został opublikowany 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz, zgodnie z 

Regulaminem pracy Rady Ministrów, na stronie „Rządowy Proces Legislacyjny” Rządowego 

Centrum Legislacji.  

 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nr w wykazie prac Rady Ministrów: 
UD177 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie stosownych zmian w obecnie obowiązujących przepisach, które umożliwią wdrożenie 
rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia w celu:  
1) stosowania recepty, skierowań oraz zleceń w formie dokumentu elektronicznego; 
2) wprowadzenia regulacji, dotyczących z zakresu telemedycyny; 
3) stosowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty 

Medycznego (KSM); 
4) elektroniczne monitorowanie systemów kształcenia w zawodach medycznych. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Umożliwienie wprowadzenia istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych, związanych  
z ochroną zdrowia w ramach elektronicznej obsługi recept, skierowań oraz zleceń, a także w zakresie 
telemedycyny. 
Wprowadzane zmiany związane są przede wszystkim z wdrażaniem ogólnokrajowego systemu 
teleinformatycznego w ochronie zdrowia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, za pomocą którego realizowane będą takie e-usługi dla 
obywateli jak e-recepta, e-skierowanie czy Internetowe Konto Pacjenta. 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego osób, którym zostanie wydana KUZ. Rozszerzenie  
i doprecyzowanie funkcji, jakie ma pełnić KUZ, wprowadzenie obowiązku posługiwania się KUZ 
(powszechne stosowanie KUZ jako jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) oraz 
wprowadzenie obowiązku potwierdzania tożsamości osoby okazującej KUZ. Ponadto wprowadzone 
zostaną podstawy prawne funkcjonowania KSM i określenie jej funkcji. Powyższe rozwiązania mają na 
celu znaczne ograniczenie dotychczas stwierdzanych nieprawidłowości (zabezpieczenie przed podwójnym 
finansowaniem świadczeń przez publicznego płatnika), dzięki wprowadzeniu funkcji potwierdzania 
wykonania świadczenia w kartach KUZ i KSM.  
Dla wprowadzenia teleinformatycznego systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych 
konieczne jest dokonanie zmian w systemie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów 
laboratoryjnych i farmaceutów, umożliwiających w szczególności przepływ informacji, na każdym z 



etapów kształcenia, w postaci elektronicznej, a nie jak do tej pory, głównie w postaci papierowej. 
Osiągnięcie powyższego celu poprzedzone musi być także uporządkowaniem i uproszczeniem procedur, 
tak aby mogły one właściwie zafunkcjonować w obrocie elektronicznym.  

Z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w ramach zmian systemowych została usunięta delegacja 
ustawowa do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. W związku z tym, że poszerza się krąg grup 
zawodowych, które są uprawnione do wystawienia recept, delegacja ustawowa została przeniesiona do art. 
96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 
zm.), w którym jest mowa o realizacji recept w aptece. Rozporządzenie do delegacji ustawowej będzie 
regulowało kwestię zasad wystawiania i realizacji wszystkich recept, niezależnie od tego jaka grupa 
zawodowa będzie je wystawiała. Będzie również ten sam wzór recepty dla wszystkich osób je 
wystawiających. Zmiany te mają uprościć sposób i tryb wystawiania recept poprzez wprowadzenie 
jednego wzoru dla wszystkich grup zawodowych mających prawo do ich wystawiania i tym samym 
zmniejszenie biurokracji.  

Kolejną zmianą systemową jaka została wprowadzona i która wiąże się z procesem informatyzacji oraz 
nadaniem uprawnienia pielęgniarkom i położnym do wystawiania recept, w tym refundowanych, jest 
rezygnacja z umów upoważniających do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są zawierane przez lekarzy z 
dyrektorami wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Wymóg ten wynikał z art. 48 ust. 
2 ustawy o refundacji. Umożliwienie wystawiania recept refundowanych kolejnej grupie zawodowej 
wiązałby się z potrzebą generowania dodatkowych umów upoważniających, których obsługa stanowiłaby 
duże obciążenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Likwidacja umów upoważniających wiąże się z 
celem nadrzędnym dla Ministra Zdrowia tj. zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń 
gwarantowanych, którymi są m.in. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne refundowane. 
W zakresie telemedycyny wprowadza się przepisy ułatwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 
niektórych usług farmaceutycznych, za pośrednictwem teleinformatycznych systemów łączności. 
Rozwiązania takie już w chwili obecnej funkcjonują na rynku, dlatego też konieczne jest rozwianie 
pojawiających się w tym zakresie wątpliwości prawnych. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań prawnych 
spodziewany jest wzrost rynku usług telemedycznych, w pierwszej kolejności finansowanych ze środków 
prywatnych. W długiej perspektywie usługi telemedyczne, w tym w szczególności teleopieka i 
telemonitoring, przyczynić się mogą do zmniejszenia obciążenia profesjonalistów w podstawowej opiece 
zdrowotnej.    
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

W odniesieniu do recepty, skierowań oraz zleceń w postaci elektronicznej: 
W wielu krajach UE (np. Hiszpania, Szwecja, Dania) wprowadzono elektroniczną wersję recepty 
i skierowania. W krajach skandynawskich około 90% recept wystawianych jest w postaci elektronicznej.  
W Szwecji już w 2007r. około 81% recept było wystawionych w postaci elektronicznej. Najbardziej 
zbliżonym do polskiego jest system wprowadzony w Hiszpanii (Andaluzja) gdzie funkcjonuje już od 
kilkunastu lat – w 2010 r. obejmował 99,3 % mieszkańców. Po wprowadzeniu elektronicznej recepty 
liczba wizyt w tamtejszej Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) zmniejszyła się o 15,28% rocznie w 
związku z brakiem potrzeby wizyt u lekarza w celu odnowienia recepty. W wyniku wykorzystania 
elektronicznej recepty skumulowane oszczędności w latach od 2001 – 2010 oszacowano na ponad 446 
milionów euro. W Szwecji natomiast, zarówno lekarze jak i farmaceuci szacują, że w związku z 
wykorzystaniem elektronicznej recepty zyskują 30 minut dziennie, oszacowane skumulowane 
oszczędności do 2008 r. wyniosły 330 mln euro.  
Z wyjątkiem recepty transgranicznej, która została wprowadzona przez dyrektywę 2012/52/UE z dnia 20 



grudnia 2012 r. ustanawiającą środki ułatwiające uznawanie recept wystawionych w innych państwach 
członkowskich (Dz. Urz. UE L 356 z 22.12.2012), zakres danych jaki znajduje się na receptach oraz 
realizacja recept na leki refundowane została pozostawiona do wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich. Należy wskazać, że regulacje prawne w tym zakresie nie są jednolite i wiążą się przede 
wszystkimi z różnymi systemami refundacji leków w państwach członkowskich UE. 

W odniesieniu do Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Specjalisty Medycznego: 
Wszystkie kraje, które wprowadziły system kontroli wykonania świadczeń (zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym) opierają się na mechanizmie wymagającym użycia w jednym czasie karty 
będącej w posiadaniu pacjenta i karty,  którą dysponuje przedstawiciel świadczeniodawcy, tworząc 
podpisany dokument elektroniczny wiążący zdarzenie medyczne (udzielenie świadczenia) z obecnością 
osób biorących udział w tym zdarzeniu w sposób niezaprzeczalny (ustawa o podpisie elektronicznym). W 
UE i krajach stowarzyszonych przykładowo takie systemy działają w: Niemczech, Francji, Belgii, 
Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, a aktualnie system taki wdrażają Włochy. 

Podobnie, Stany Zjednoczone zdecydowały się na wprowadzenie identycznego systemu z powodu oszustw 
świadczeniodawców polegających na sprawozdawaniu świadczeń dla ubogich obywateli, które nigdy nie 
były wykonane (system opierał się na podaniu jedynie SSN-Social Security Number ubezpieczonego bez 
żadnego dowodu fizycznej obecności pacjenta). Charakter tych przestępstw jest identyczny z przypadkami 
sprawozdania niewykonanych świadczeń w Polsce, opierających się na posiadaniu jedynie numeru PESEL 
ubezpieczonego. 

Karty elektroniczne w obszarze ochrony zdrowia zostały w ciągu ostatnich 15 lat wdrożone m.in. w: 
Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech (jedynie region Lombardia) oraz Słowenii.  

Niemcy 
Obecnie wprowadzana jest druga generacja kart niemieckich. Zgodnie z założeniami projektu eGK, 
funkcjonalność karty obejmuje m.in. eReceptę, dane ratunkowe, dane medyczne, dane dotyczące 
ubezpieczenia pacjenta oraz możliwość składania podpisu elektronicznego. Na karcie oprócz danych 
pacjenta umieszczane jest jego zdjęcie. W związku z faktem, że eGK jest drugą generacją karty 
niemieckiej, a okres ważności kart pierwszej generacji jeszcze nie upłynął, to w użyciu znajduje się wciąż 
znaczna liczba kart pierwszej generacji. Jednocześnie tak szeroki zakres funkcjonalny nowej karty 
powoduje znaczne opory wszystkich środowisk i uniemożliwia sprawne jej wdrożenie.  

Francja 
Również we Francji wprowadzana jest druga generacja kart Sesame-Vital. Karty francuskie obejmują 
swoją funkcjonalnością takie obszary jak: dane medyczne, dane ratunkowe, dane ubezpieczeniowe, 
eReceptę oraz możliwość składania podpisu elektronicznego. Na kartach drugiej generacji umieszczane 
jest zdjęcie pacjenta. Cechą charakterystyczną kart francuskich jest możliwość umieszczania na kartach 
ubezpieczeniowych rodziców danych dzieci, które są ubezpieczane wraz z nimi. 

Szwajcaria 
Technologicznie i funkcjonalnie karty szwajcarskie są wierną kopią kart niemieckich drugiej generacji, 
jednak nie zawierają one zdjęcia posiadacza. Dzięki elastycznym zasadom ich konfiguracji i 
wykorzystania nie cała funkcjonalność dostępna na karcie jest używana. 

Austria 
Karty austriackie są jednymi z najmniej zaawansowanych funkcjonalnie kart wykorzystywanych w krajach 
OECD/UE. Pozwalają jedynie na identyfikację pacjenta, a na tej podstawie system informatyczny 
świadczeniodawcy weryfikuje status jego ubezpieczenia. Na karcie brak jest zdjęcia pacjenta jak również 
innych, zaawansowanych funkcji znanych z innych krajów. Podobnie jak na kartach niemieckich na 
rewersie karty znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (EHIC). 



Włochy  

We Włoszech, w pierwszym etapie karty elektroniczne wprowadzone zostały jedynie w regionie 
Lombardii. Włoska karta umożliwia identyfikację pacjenta, weryfikację jego statusu ubezpieczenia, 
składanie podpisu elektronicznego, a także przechowuje dane eRecepty. Na karcie brak jest jednak zdjęcia 
pacjenta. Ze względu na skalę wdrożenia, wykorzystanie kart włoskich i ich integracja z systemami 
świadczeniodawców stoją na bardzo wysokim poziomie technologicznym, jak również istnieje pełna 
akceptacja rozwiązania, tak wśród pacjentów, jak i świadczeniodawców oraz aptekarzy. Rozpoczęto 
proces wdrażania kart także w pozostałych rejonach kraju (obecnie na etapie wyboru dostawcy kart –
została ogłoszona specyfikacja techniczna). 

Słowenia 
Karta słoweńska nie jest rozwiązaniem wyszukanym technologicznie. Brak jest na niej zaawansowanych 
funkcji podobnych do tych w które wyposażone są karty niemiecka czy francuska. Rola karty słoweńskiej 
polega głównie na identyfikacji pacjenta i udostępnieniu jego danych identyfikacyjnych na potrzeby 
systemów świadczeniodawców. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Minister właściwy do 
spraw zdrowia 

1 - Dostosowanie  
rozwiązań  prawnych, 
zapewnienie 
centralnych 
rozwiązań 
informatycznych, 
finansowanie części 
kart KUZ.  

Narodowy Fundusz 
Zdrowia (dalej NFZ) 

1 - Wprowadzenie kart 
elektronicznych 
(KUZ), finansowanie 
kosztów dystrybucji, 
finansowanie i 
obsługa kart, 
dostosowanie 
systemów 
informatycznych NFZ 
do wprowadzanych e-
usług.  
Dostosowanie 
systemu 
informatycznego do 
nowych rozwiązań. 
Zwiększenie liczby 
osób nad którymi 
NFZ będzie 
sprawował kontrolę w 
zakresie wystawiania 
recept na leki 
refundowane. 
Odciążenie NFZ od 
konieczności 



zawierania umów 
upoważniających z 
lekarzami. 

Obywatele/Świadczeniobio
rcy  

38,5 mln 
35,5 mln 

Główny Urząd Statystyczny 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

Korzystanie z e-
usług. 
Wykorzystanie karty 
KUZ.  
W związku z 
likwidacją umów 
upoważniających oraz 
przyznaniem 
uprawnienia do 
wystawiania recept 
refundowanych 
wszystkim grupom 
zawodowym do tego 
uprawnionym 
poszerzenie dostępu 
do świadczenia 
gwarantowanego 
jakim jest lek, środek 
spożywczy 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób 
medyczny 
refundowany. 

Świadczeniodawcy 146,13 tys. Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność 
Leczniczą oraz Biuletyn 
informacyjny Centrum 
Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (CSIOZ) 

Korzystanie z e-
usług, korzystanie z 
telediagnostyki, 
dystrybucja kart 
KUZ, korzystanie z 
kart KSM, 
uzupełnienie 
infrastruktury 
teleinformatycznej o 
czytniki do kart.  
Możliwość 
wystawiania recept 
refundowanych w 
ramach 
świadczeniobiorców 
przez szerszy zakres 
osób do tego 
uprawnionych. 
Poprzez 
wprowadzenie 
jednego wzoru 
recepty dla 
wszystkich 



uprawnionych grup 
zawodowych, 
uproszczenie 
procedury jej 
wystawiania. 

Specjaliści medyczni 
 

550 000  rejestry zawodów 
medycznych 

Konieczność 
stosowania nowych 

procedur 
Wszystkie pozostałe 
podmioty: 
Konieczność 
stosowania nowych 
procedur, w 
szczególności 
dostosowania 
systemów 
teleinformatycznych 

16 wojewodów i 
obsługujących ich urzędów 

Centrum Egzaminów 
Medycznych 

Centrum Medyczne 
Kształcenia 

Podyplomowego 
12 uczelni wyższych 

kształcących na kierunku 
lekarskim i lekarsko-

dentystycznym 
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych z terminem 21-dniowym do zgłaszania 
uwag następującym podmiotom: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada 
Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska, Krajowa Rada 
Diagnostów Laboratoryjnych, Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawców w Gnieźnie, Związek 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej - 
Organizacja Pracodawców, Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, 
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych w 
Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Izba 
Lecznictwa Polskiego, Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali 
Klinicznych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Związek Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa 
Podkarpackiego, Gdański Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi, 
Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu, Związek 
Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek 
Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ 
Warmii i Mazur, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Forum Związków Zawodowych, Biuro Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Radiologów, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych 
„Medyk”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związek 
Zawodowy Anestezjologów, Związek Zawodowy Chirurgów Polskich, Związek Zawodowy 



Neonatologów, Związek Zawodowy Lekarzy Specjalności Chirurgicznych, Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji, Krajowy 
Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Stowarzyszenie 
Menedżerów Ochrony Zdrowia, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - 
Medycyna Prywatna, Związek Rzemiosła Polskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich 
RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i 
Powiatów RP, Konwent Marszałków Województw, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, Narodowy 
Instytut Leków,  Federacja Pacjentów Polskich, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, 
Polski Związek Niewidomych, Fundacja SMA, Obywatelskie Stowarzyszenie - Dla Dobra Pacjenta, 
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Izba 
Producentów Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców, Unia Uzdrowisk 
Polskich, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk 
Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytut Fizjologii i 
Patologii Słuchu w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i 
Transfuzjologii w Warszawie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof, dr med. Jerzego 
Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Medycyny 
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut ’’Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Reumatologii im. prof, dr hab. med. Eleonory 
Reicher w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof, dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych 
POLMED, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba 
Gospodarcza „Farmacja Polska”, Izba Gospodarcza „Apteka Polska”, Polski Związek Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Związek 
Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Diagnostyki 
Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Medycyny 
Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, Polskie Towarzystwo 
Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo walki z Mukowiscydozą, Polskie 
Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo 
Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii 
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Federacja 
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków 
Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Parlament 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Krajowa Reprezentacja 
Doktorantów, Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 



Projekt ustawy – stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) – został opublikowany na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra 
Zdrowia. Projekt zgodnie z § 4 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) zostanie również zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(z uwzględnieniem 
inflacji) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Łącznie 

(0-10) 
Dochody ogółem 0,00 0,00 0,00 162,50 325,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 3737,50 

budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 0,00 0,00 0,00 162,50 325,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 3737,50 

Wydatki ogółem 3,32 91,02 316,39 319,91 116,14 258,92 122,91 125,86 130,06 134,39 137,62 1 756,54 

budżet państwa 3,32 58,50 100,24 88,20 90,32 232,48 94,70 96,98 99,30 101,69 104,13 1069,86 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 0,00 32,52 217,49 231,78 25,90 26,52 28,28 28,96 30,84 33,35 34,15 689,78 

Saldo ogółem -3,32 -91,02 
-

316,39 
-

157,41 208,86 391,08 527,09 524,14 519,94 515,61 512,38 1 980,96 

budżet państwa -3,32 -58,50 -100,24 -88,20 -90,32 -232,48 -94,70 -96,98 -99,30 -101,69 -104,13 -1069,86 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 162,5 325 650 650 650 650 650 650 3737,5 

Źródła 
finansowania  

Koszty związane z utrzymaniem systemu P1 oraz koszty wydawania kart KSM dla 
pracowników medycznych finansowane będą z budżetu państwa. 
Koszty związane z finansowaniem części kart KUZ (dla osób nieubezpieczonych poniżej 18 lat 
i spełniające kryterium dochodowe) będą finansowane z budżetu MZ. 
Koszty związane z finansowaniem pozostałych kart KUZ dla pracowników medycznych 
finansowane będą ze środków NFZ. 
Koszty czytników do kart elektronicznych finansowane będą ze środków świadczeniodawców. 
Szczegółowy kosztorys w poszczególnych kategoriach zawiera Załącznik nr 1. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

CSIOZ jako beneficjent ww. projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (P1), zgodnie 
z postanowieniami porozumień o dofinansowanie, ma obowiązek zapewnienia 
trwałości ww. projektów przez okres 5 lat od daty ich zakończenia. 

W związku z realizacją powyższego obowiązku oraz z koniecznością utrzymania 
zbudowanych systemów konieczne jest przyznanie Centrum 102 etatów niezbędnych 
do zbudowania profesjonalnego zespołu utrzymaniowego ww. projektów w ramach 
działalności statutowej jednostki.  

Koncepcja funkcjonowania Centrum jako jednostki utrzymującej projekty P1 i P2, 
oparta została na metodyce zarządzania usługami IT (ITIL), zapewniającej odpowiedni 
poziom utrzymania usług wdrożonych w ramach tych projektów. Do realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem przedmiotowych systemów przyjęty został model mieszany 



przewidujący outsourcing usług utrzymaniowych oraz utrzymanie siłami własnymi 
jednostki. Przyjęty model obniża ryzyko związane z utratą po stronie Beneficjenta 
kompetencji i wiedzy na temat systemów, a w skrajnym przypadku brak nadzoru nad 
systemem. Powyższe rozwiązanie w długiej perspektywie będzie również tańsze niż 
systemy utrzymywane w modelu monopolu wykonawcy bez odpowiedniego nadzoru 
merytorycznego ze strony administracji publicznej, a także pozwoli na utrzymanie 
pełnej kontroli nad systemem, w którym przetwarzane będą dane medyczne obywateli.  

Mając na uwadze rozmiar i zakres Projektu P1, w ramach prac projektowych została 
oszacowana wolumetria dotycząca ilości przetwarzanych danych, ilości operacji oraz 
określone zostały poziomy niedostępności usług. Zakładana ilość użytkowników 
systemu Projektu P1, szacowana jest na 38 mln w zakresie usługobiorców i 523 tys. w 
zakresie usługodawców. Aktualizacja danych szacowana jest między innymi na 800 
mln w skali roku (aktualizacja danych recepty, skierowania i zlecenia), 570 tys. w skali 
roku (aktualizacja danych krytycznych), 200 mln w skali roku (aktualizacja danych o 
zdarzeniach medycznych). Szacowana ilość operacji  wykonywanych na danych 
wrażliwych to ponad 1,1 mld w skali roku, przy czasie niedostępności usługi 
jednorazowo nieprzekraczającym 5 minut. 
Należy również zaznaczyć, że system P1 w momencie jego oddania do użytku stanie 
się automatycznie jednym z największych systemów teleinformatycznych w polskiej 
administracji publicznej. Zaistnieje konieczność sprawnej obsługi ogólnokrajowego 
wdrożenia funkcjonalności projektu P1, tj. przede wszystkim elektronicznej recepty 
oraz elektronicznego skierowania. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy 
infrastruktury techniczno-systemowej powinno być traktowane jako zadanie 
priorytetowe dla sektora ochrony zdrowia. 
Biorąc pod uwagę wpływ realizowanych przez Centrum przedsięwzięć na ochronę 
zdrowia obywateli, uzasadnione jest zapewnienie odpowiedniej klasy specjalistów 
w dziedzinie teleinformatyki, którzy w sposób profesjonalny oraz niezawodny 
zrealizują zadania z zakresu utrzymania uruchomionych produktów obu 
projektów/zapewnią właściwy poziom usług. 

Przy określaniu wysokości kosztów analizowano analogiczne koszty ponoszone przez 
inne jednostki w ramach utrzymania dużych ogólnokrajowych systemów 
teleinformatycznych takie jak ZUS czy ARiMR. 
Do obsługi systemu konieczne jest zatrudnienie odpowiedniej klasy specjalistów. 
Zaproponowana stawka pozwoli na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, którzy w 
sposób profesjonalny będą odpowiedzialni za administrowanie systemami 
teleinformatycznymi, infrastrukturą techniczno-systemową systemów informacyjnych, 
inicjowanie rozbudowy systemów informacyjnych, a także zapewnią prawidłowe 
działanie infrastruktury technicznej. Projekt P1 w momencie jego oddania do użytku 
stanie się automatycznie jednym z największych systemów teleinformatycznych w 
polskiej administracji publicznej. Istnieje zatem konieczność sprawnej obsługi 
ogólnokrajowego (tj. dotyczącego wszystkich obywateli oraz np. wszystkich aptek oraz 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą) wdrożenia funkcjonalności projektu 
P1, tj. przede wszystkim elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania czy 
Internetowego Konta Pacjenta. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy 
infrastruktury techniczno-systemowej wartej ok. 150 mln zł, wymaga odpowiednio 
zaprojektowanej struktury organizacyjnej. Sam proces zarządzania użytkownikami 
(kilkadziesiąt milionów), przy wdrożeniu o tak ogromnej skali, jest zadaniem 
niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalistycznych zasobów ludzkich. 
Centrum przyjęło usługowe podejście do zarządzania IT oraz zbiór najlepszych praktyk 



i zaleceń związanych z utrzymywaniem systemów pozwalających efektywnie i 
skutecznie oferować usługi informatyczne wraz z odpowiednio zdefiniowanymi 
procesami zarządzania usługami  IT – ITIL (ang. Information Technology 
Infrastructure Library).  
Zastosowane podejście umożliwia wykorzystanie najlepszych doświadczeń i 
sprawdzonych metod zarządzania IT wykorzystywanych przez wiele organizacji i 
przedsiębiorstw, zarówno na rynku polskim jak i na całym świecie. 
Mając na uwadze fakt, iż w ostatnich latach w Polsce dynamicznie rozwija się proces 
informatyzacji ochrony zdrowia i w dalszym ciągu planowany jest rozwój 
przedmiotowej dziedziny, niezbędne jest zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników 
odpowiedzialnych za kluczowy system informatyczny w ochronie zdrowia na 
odpowiednim poziomie pozwalającym pozyskanie z rynku odpowiednich specjalistów. 
Przy ustalaniu stawek wynagrodzeń korzystano z aktualnych raportów płacowych dla 
rynku IT (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Wynagrodzenia w branży IT w 2013 
roku, Sedlak & Sedlak, 
 http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.505/wpis.2836 oraz  
(Raport Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 
http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2695). 
W zakresie utrzymania P1 i P2 niezbędnym jest zawarcie szeregu kontraktów:  

1) Umowy związane z wdrożonymi rozwiązaniami sprzętowymi to m.in.: 
a) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji podstawowej 
b) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji zapasowej 
c) Umowa zapewnienia usługi transmisji danych (w tym obsługa domen, 

transmisja pomiędzy lokalizacjami, dostęp do Internetu) 
d) Umowa regulująca koszty wynajmu lokalizacji zapasowej  
e) Umowa dot. skalowania wdrożonych rozwiązań 
f) Umowa regulująca kwestię nośników i materiałów eksploatacyjnych 

2) Umowy związane z wdrożonym oprogramowaniem to m.in.: 
a) Umowy utrzymaniowe dla części I-IV systemu Elektronicznej Platformy 

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

b) Umowy utrzymaniowe dla Platformy udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych 
(P2), 

c) Umowa na zakup wsparcia dla oprogramowania standardowego. 
3) Umowy związane z wdrożonymi usługami to m.in.: 

a) Umowa świadczenia usług pierwszej linii wsparcia, 
b) Konsulting w zakresie kreowania polityki utrzymaniowej. 

Wpływ na koszt całego obszaru utrzymania będą miały również koszty zespołu po 
stronie CSIOZ. 
Na potrzeby oszacowania kosztów utrzymania przyjęto następujące założenia: 

1) Roczny koszt utrzymania dla sprzętu to 20% kosztów zakupu 
2) Roczny koszt utrzymania dla standardowych licencji to 20% kosztów zakupu 
3) Roczny koszt utrzymania dedykowanych rozwiązań wyprodukowanych na 

potrzeby P1 i P2 to 10% kosztów zakupu dedykowanego oprogramowania 
4) Roczny koszt utrzymania 1 pracownika CSIOZ (wraz z wszelkimi kosztami 

pośrednimi) 120 tyś PLN 
5) Planowana liczba pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem usług 

– 102 
6) Roczny koszt zapewnienia jednego stanowiska w zewnętrznym callcenter 



dostępnego w godzinach 7-19 – 25 tyś PLN 
7) Liczba stanowisk pierwszej linii wsparcia niezbędnych do obsługi rozwiązania - 

100 
Biorąc pod uwagę wydatki w ramach Projektu P1 i P2 

 koszty sprzętu i licencji – ok. 125 000 tyś PLN oraz  
 koszty dedykowanego oprogramowania – ok. 450 000 tyś PLN  

koszt utrzymania samych rozwiązań to ok. 70 000 tyś PLN rocznie. 
Uwzględniając pozostałe elementy przedstawione w założeniach roczny koszt 
utrzymania wyniesie ok. 84 000 tyś PLN. Przy prognozowaniu długoterminowych 
kosztów utrzymania przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 3,4%. 
Zastosowanie wskaźnika inflacji jest wskazane, ze względu na fakt, że rynek 
informatyczny cechuje się jako jedna z niewielu branż ciągłym wzrostem poziomu 
wynagrodzeń  pracowników (źródło: Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na 
stanowiskach IT w 2012 roku”) co może przekładać się na wzrost cen usług 
informatycznych.  
W zakresie roku 2015 kwota została skorygowana uwzględniając okres realizacji 
Projektu P1 oraz brak, ze względu na okres przejściowy, powszechnego obowiązku 
przekazywania przez usługodawców danych do SIM.  
Przy ustalaniu stawek wynagrodzeń korzystano z aktualnych raportów płacowych dla 

rynku IT (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Wynagrodzenia w branży IT w 2013 

roku, Sedlak & Sedlak, 

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.505/wpis.2836  

oraz (Raport Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2695). 

W związku z powyższym w OSR określono roczną kwotę na jeden etat z 
uwzględnieniem wszystkich pochodnych w wysokości 120.000 zł. Środki na etaty 
powinny zostać przyznane od stycznia 2015 r. Centrum ze względu na długotrwałą 
procedurę rekrutacji uwzględniającą m.in. terminy, w których nowi pracownicy mogą 
rozpocząć pracę po rozwiązaniu stosunku pracy u dotychczasowych pracodawców oraz 
konieczność przeszkolenia nowych pracowników z zakresu utrzymywanych systemów 
teleinformatycznych planuje rozpoczęcie rekrutacji jeszcze w roku 2014 tak aby 
zapewnić sprawne przekazanie systemu do utrzymania.  
Nowopowstałe stanowiska pracy w CSIOZ (102 etaty) to przede wszystkim specjaliści 
w zakresie teleinformatyki, administrowaniem systemami, zarządzaniem projektami 
i wytwarzaniem oprogramowania. 
Dla kart KSM przyjęto koszt pojedynczej karty na poziomie 22 zł. Kwota ta wynika z 
analizy rynku i obejmuje koszt blankietu karty wraz z personalizacją dla wolumenu 550 
tys. sztuk. Karty będą dystrybuowane poprzez organy samorządów zawodowych oraz 
organizacje skupiające osoby upoważnione do otrzymania KSM.  
Dla kart KUZ przyjęto koszt pojedynczej karty na poziomie 8,3 zł. Kwota ta wynika z 
analizy rynku i obejmuje koszt blankietu karty wraz z personalizacją dla wolumenu 
33,5 mln sztuk. Karty będą dystrybuowane przez świadczeniodawców. Koszt 
dystrybucji pojedynczej karty skalkulowano na 1 zł. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  



Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łączni

e (0-
10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 
sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

(dodaj/usuń) Nie dotyczy 
Niemierzalne  Nie dotyczy 

(dodaj/usuń) Nie dotyczy 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń  

Nie dotyczy 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
  zmniejszenie liczby procedur 
  skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
  inne: Uproszczenie procedur związanych 

z uzyskaniem świadczeń medycznych NFZ 
poprzez zastąpienie dotychczasowych, 
papierowych dokumentów potwierdzających 
prawo do świadczeń przez jeden uniwersalny 
dokument elektroniczny, jednolity w skali 
kraju, co znacznie uprości i przyspieszy tę 
część sprawozdawczości, w której 
świadczeniodawcy musieli wskazać 
wszystkie cechy dokumentu, którym pacjent 
potwierdził swoje prawo do świadczeń. 
Wprowadzenie kart KUZ i KSM spowoduje, 
że weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjenta 
w systemie eWUŚ będzie się odbywać w tle, 
bez udziału operatora, co znacznie 
przyspieszy proces rejestracji oraz 
wyeliminuje błędy powstałe w trakcie ręcznej 
obsługi systemu eWUŚ. Wprowadzenie 
systemu nie spowoduje zmiany kosztów w 

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: Wprowadzenie rozwiązań teleinformatycznych w 

obszarze e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia zmniejsza 
liczbę dokumentów w postaci papierowej, natomiast 
wzrośnie liczba procedur związanych ze zwiększoną 
liczbą dokumentów elektronicznych i koniecznością ich 
obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania oraz 
archiwizowania.  
 



stosunku do utrzymania eWUŚ.  
Uproszczenie sposobu wystawiania recept oraz 
wprowadzenie jednego wzoru recepty 
refundowanej dla wszystkich grup 
zawodowych 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji.  

tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: brak. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy, jednakże może przyczynić się do 
lepszej identyfikacji personelu medycznego i osób kształcących się do wykonywania zawodów medycznych. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

środowisko naturalne 
sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie 
wpływu 

Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 
ludności, jednakże może przyczynić się podniesienia jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, poprzez zakładaną poprawę przejrzystości kształcenia w zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, a w konsekwencji poprawę jakości ww. kształcenia.  
 
Projektowana regulacja w znaczącym stopniu przyczyni się do informatyzacji procesu 
kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, z uwagi na nałożenie regulacją obowiązku 
stosowania nowych procedur, zakładających wykorzystanie w możliwie najszerszym 
zakresie systemów teleinformatycznych, zamiast obrotu dokumentacji w wersji 
papierowej. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Zakłada się, że projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,  
z następującymi wyjątkami w zakresie: 
1) wystawiania recepty jedynie w postaci elektronicznej - proponuje się wejście w życie tych regulacji z 

dniem 1 sierpnia 2016 r.;  
2) wystawiania odpowiednio skierowania oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich 

naprawy jedynie w postaci elektronicznej - proponuje się wejście w życie tych regulacji z dniem 1 
marca 2017 r.; 

3) sporządzania odpowiednio indywidualnej dokumentacji medycznej jedynie w postaci elektronicznej - 
proponuje się wejście w życie tych regulacji z dniem 1 sierpnia 2017 r.  

4) finansowania KUZ z budżetu Ministra Zdrowia dla osób nieubezpieczonych mających prawo do 
świadczeń finansowanych z budżetu MZ - proponuje się wejście w życie tych regulacji z dniem 1 
października 2015 r. 

5) określenia sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz strukturę danych udostępnianych z Rejestru - proponuje się 
wejście w życie tych regulacji z dniem 1 stycznia 2016 r. 

6) kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych i 
farmaceutów - proponuje się wejście w życie tych regulacji z dniem 1 grudnia 2015 r.  

7) uchylenia przepisów dotyczących umów upoważniających do wydawania recept refundowanych – 



proponuje się wejście w życie tych przepisów z dniem 1 sierpnia 2016 r. (jest to data wejścia w życie 
regulacji w zakresie wystawiania recepty jedynie w postaci elektronicznej). 

W projekcie wprowadzono tzw. regułę wydatkową tj. określono na lata 2014–2024 maksymalny limit 
wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym projektu  
w stosunku do Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz 
Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych, w wysokości 1.069.859 tys. zł. Wprowadzono również mechanizm korygujący, który w 
przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego 
limitu wydatków polegać będzie na  ograniczeniu wydatków na rozwój systemów. 
Przepisy przejściowe dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz kształcenia podyplomowego 
diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów mają na celu zapewnienie ciągłości tego kształcenia, w 
odniesieniu do osób, które rozpoczęły je przed dniem 1 grudnia 2015 r. według dotychczas obowiązujących 
zasad.    
Ponadto przepisy przejściowe umożliwiają osobom, które do dnia 1 grudnia 2015 r. ukończyły specjalizację 
albo uzyskały decyzję, o której mowa przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 993, z późn. zm.) albo decyzję, o kto o której 
mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne  przystąpienie do egzaminu 
PESDL albo PESF na zasadach obowiązujących od dnia 1 grudnia 2015 r.  
Różne terminy (od 1 grudnia 2015 r. do 1 sierpnia 2017 r.) wdrożenia poszczególnych rozwiązań wynikają 
ze złożoności tych propozycji oraz uwarunkowań informatycznych oraz potrzeby zapewnienia spójności 
rozwiązań technicznych oraz regulacji prawnych.  
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 
W danym przypadku zmian obowiązujących przepisów efekty wdrożenia projektowanych przepisów są 
tożsame z ww. celami ich wprowadzenia. Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie osiągnięciem 
efektów określonych dla tego projektu. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Załącznik dot. uszczegółowienia kosztów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Załącznik 
 

Uszczegółowienie kosztów 
 
Poniżej podano koszty w poszczególnych kategoriach: 
 

1. Koszty budżetu państwa: 
Koszt P1 2014 2015 2106 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Razem 

Koszt P1 razem 3,32 54,39 91,81 87,70 89,80 231,96 94,16 96,42 98,74 101,11 103,53 1052,93 

Koszt P1 usługi 2,55 42,15 79,50 74,86 76,66 78,50 80,38 82,31 84,28 86,31 88,38 775,87 

Koszt P1osobowe 0,77 12,24 12,31 12,84 13,14 13,46 13,78 14,11 14,45 14,80 15,15 137,06 
Koszt P1 
inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 

 
 
KOSZTY MZ KARTY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Razem 

Koszty MZ RAZEM 0,00 4,11 8,43 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58 0,60 16,93 

Karty KUZ MZ 0,00 0,00 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,71 
Koszty dystrybucji KUZ 
MZ 0,00 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,25 

 KUZ MZ razem 0,00 0,15 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,96 

Karty KSM MZ 0,00 3,96 8,34 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 15,96 
Koszt dystrybucji KSM 
MZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KSM MZ razem 0,00 3,96 8,34 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 15,96 

 
2. Koszty pozostałe jednostki: 
 

KOSZTY NFZ KARTY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Razem 

Koszty NFZ RAZEM 0,00 0,00 147,91 187,08 25,90 26,52 28,28 28,96 30,84 33,35 34,15 539,88 

Karty KUZ NFZ 0,00 0,00 129,15 159,70 15,06 15,42 16,92 17,33 17,74 19,38 19,85 410,55 

Koszty dystrybucji KUZ 0,00 0,00 17,43 27,32 10,76 11,02 11,28 11,55 13,01 13,32 13,64 129,33 

 
 

KOSZTY ZAKUPU 
CZYTNIKÓW 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Razem 

Świadczeniodawcy 0,00 0,00 32,52 69,58 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,80 
 


