
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca

2011 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 2 w pkt 6 w lit. a wyrazy "apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego"

zastępuje się wyrazami "apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym";

2) w art. 3 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "rejestr" dodaje się wyrazy "podmiotów

wykonujących działalność leczniczą";

3) w art. 3 w ust. 3 w pkt 12 wyraz "udzielenie" zastępuje się wyrazem "udzielanie";

4) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 w lit. j wyrazy "adres zamieszkania" zastępuje się wyrazami

"adres miejsca zamieszkania";

5) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 w lit. o na końcu dodaje się wyrazy "oraz datę utraty tych

uprawnień";

6) w art. 13 w części wspólnej po wyrazie "zadań" skreśla się przecinek;

7) w art. 19 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić prowadzenie rejestrów

medycznych, o których mowa w ust. 1, podmiotom wykonującym działalność

leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia ... o działalności leczniczej oraz

jednostkom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.";
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8) w art. 19 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Dane do rejestrów, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez:

1) usługodawców;

2) podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne.

 8. Podmiot prowadzący rejestr określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20

ust. 1 jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przetwarzania

danych osobowych, poinformować każdą osobę, której dane dotyczą i są

przetwarzane w rejestrze o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie;

2) celu, zakresie i sposobie przetwarzania dotyczących jej danych;

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) kategoriach odbiorców, którym dane z rejestru są udostępniane;

5) dobrowolności albo obowiązku podania danych, które są przetwarzane

w rejestrze, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.";

9) w art. 20:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmiot prowadzący rejestr,",

- skreśla się pkt 6,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- mając na uwadze analizę potrzeb utworzenia rejestru, o której mowa

w art. 19 ust. 2, oraz zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych

przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych, o których

mowa w art. 19 ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.";

10) w art. 20 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "oraz" skreśla się dwukropek;

11) w art. 22 w ust. 7 przed wyrazem "funkcjonalność" dodaje się wyraz "minimalną";
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12) w art. 24 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) informacje o wyrobach medycznych określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia ... o działalności leczniczej.";

13) w art. 28 w ust. 1 wyrazy "art. 37" zastępuje się wyrazami "art. 41";

14) w art. 29:

a) w pierwszym ust. 2 w pkt 1 skreśla się użyte po raz drugi wyrazy "z dnia",

b) drugi ust. 2 i ust. 3 oznacza się jako odpowiednio jako ust. 3 i 4;

15) w art. 38 skreśla się pkt 4;

16) w art. 39:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Protokół kontroli wskazuje nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu

podmiotu kontrolowanego albo zawiera informację o niestwierdzeniu

nieprawidłowości.",

b) w ust. 11 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Informację o uwzględnieniu lub odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem

zamieszcza się w protokole kontroli.",

c) dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli minister właściwy do

spraw zdrowia wydaje zalecenie pokontrolne nakazujące usunięcie

stwierdzonych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich usunięcia.";

17) w art. 48 w pkt 3, w art. 107 w ust. 8 po wyrazie "rozporządzenia" skreśla się

dwukropek;

18) w art. 53 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru w sposób określony w art. 20

ust. 1, podmiot prowadzący rejestr jest obowiązany przekazać każdej osobie, której

dane są przetwarzane w tym rejestrze, informacje określone w art. 19 ust. 8.";



- 4 -

19) w art. 55 wyrazy "30 kwietnia 2015 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2015 r.";

20) w art. 57:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisy:

1) art. 11h ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 43,

2) art. 8 ust. 4b ustawy, o której mowa w art. 44,

3) art. 83 ust. 2 i art. 107 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 48

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 listopada

2012 r.",

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepisy art. 23a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 49, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Poprawki Senatu wniesione do ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o systemie informacji

w ochronie zdrowia stanowią uzupełnienie przyjętych przez Sejm uregulowań.

Dokonano uszczegółowienia dotyczącego danych osobowych przetwarzanych w

systemie informacji, które odnoszą się do uprawnień do świadczeń zdrowotnych określonego

rodzaju, rozszerzając ich zakres także o datę utraty tych uprawnień (poprawka nr 5).

Zmierzając do zapewnienia spójności terminologii ustawy z terminologią przyjętej

przez Senat na 73. posiedzeniu ustawy o działalności leczniczej oraz doprecyzowania

przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie podmiotów, którym

minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić prowadzenie rejestrów medycznych,

wniesiono poprawki nr 7, 8, 9 i 18.

W przepisach delegacji do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy o

systemie informacji w ochronie zdrowia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, dotyczącego

teleinformatycznego systemu RUM-NFZ, dokonano zmiany zapewniającej sprawność oraz

możliwość rozwoju tego systemu (poprawka nr 11).

Poprawki nr 15 i 16 dostosowują przepisy ustawy dotyczące kontroli do regulacji w

zakresie kontroli w systemie prawa, przewidując zalecenia pokontrolne, nie zaś instrumenty

administracyjne, oraz uszczegółowienie procedur.

Dostosowujący charakter ma także poprawka nr 19, dotycząca przepisu

przejściowego ustawy (przetwarzanie m. in. danych dotyczących rodzaju zawodów, w

których można uzyskać tytuł specjalisty w ochronie zdrowia oraz sposobu i trybu

uzyskiwania tego tytułu), wymagającego zmiany ze względu na przyjęty termin wejścia w

życie ustawy o działalności leczniczej z dniem 1 lipca br., nie zaś z dniem 1 maja br.

Zsynchronizowania (co do terminu początkowego) obowiązku przetwarzania danych

objętych zakresem rejestrów medycznych, powstających na podstawie ustawy o systemie

informacji w ochronie zdrowia, w systemie teleinformatycznym, z obowiązkiem prowadzenia

w tym systemie rejestrów, działających na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonano

w poprawce nr 20.

Pozostałe poprawki mają charakter porządkowy: językowy (poprawka nr 1, 3, 6, 10 i

17), terminologiczny (poprawka nr 2 i 4), zapewniają prawidłowe odesłania (poprawka nr 12,

13) albo doprecyzowujący (poprawka nr 14).


