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10 Wykonalność i trwałość 
instytucjonalna 
przedsięwzięcia 

10.1 Organizacja wdrożenia i późniejszej 
eksploatacji projektu 

10.1.1 Metodyka prowadzenia prac 

Koncepcja zarządzania projektem „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) oparta 
została na metodyce PRINCE2.  

Biorąc pod uwagę skalę i złożoność Projektu, a także jego powiązanie z projektem 
„Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 
rejestrów medycznych” (P2) oraz potencjalną możliwość uruchamiania w trakcie 
jego realizacji kolejnych projektów, wymagających odpowiedniej koordynacji, 
należy odpowiednio modyfikować stosowaną metodykę, biorąc pod uwagę 
metodykę skutecznego zarządzania programem (ang. Managing Successful 
Programmes – MSP). 

Metodyka MSP pozwala na kontrolowane przeprowadzenie organizacji, 
rozumianej całościowo jako sektor ochrony zdrowia, przez cykl zmian 
prowadzących do osiągnięcia ogólnej wizji opisanej w Planie Informatyzacji 
Państwa z 28.03.2007 r.155 MSP umożliwia osiągnięcie celów i oczekiwanych 
korzyści poprzez realizację mniejszych, specjalizowanych projektów wynikających 
z przyjętego portfela projektów. Produkty wynikające z poszczególnych projektów 
stanowią narzędzia do realizacji założonych celów strategicznych. Z tego powodu 
MSP obejmuje także zarządzanie korzyściami tj. sposób wykorzystania na 
poziomie sektora uzyskanych w poszczególnych projektach produktów. 

Podejście do zarządzania projektem na poziomie projektu P1 zostało oparte na 
metodyce PRINCE2. Techniki i komponenty wykorzystywane do zarządzania 
projektem wg metodyki PRINCE2 zostały przedstawione na poniższym rysunku. 

                                                        

155 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.03.2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa 
na lata 2007-2010. Dz. Ustaw Nr 61 poz. 415 z 2007 r. 
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Rysunek 87 Procesy, techniki i komponenty wykorzystywane do zarządzania 
projektem wg metodyki PRINCE2 
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Źródło: Opracowanie własne. 

W przyjętym podejściu, opartym na metodyce PRINCE2, realizacja projektu 
podzielona będzie na trzy fazy, w ramach których można wyróżnić osiem 
głównych procesów. Dwa spośród tych procesów (Zarządzanie Strategiczne 
Projektem oraz Planowanie) realizowane są w ramach więcej niż jednej fazy. 

Podejście to będzie zastosowane także dla innych projektów realizowanych 
w ochronie zdrowia, w szczególności dla projektu P2 dotyczącego budowy 
elektronicznej platformy udostępniania przedsiębiorcom usług podmiotowych 
rejestrów medycznych. 

Istotny wpływ na podejście do realizacji projektów P1 i P2 ma decyzja 
o wyłonieniu w odpowiedniej procedurze zewnętrznego podmiotu zarządzającego 
realizacją tych projektów, który będzie wspierał Ministerstwo Zdrowia oraz 
Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, głównie w zakresie: 

► Zarządzania Biurem Programu, 

► Opracowania Architektury Rozwiązania, 

► Zarządzania Architekturą rozwiązania, 

► Zarządzania zmianami organizacyjnymi, 

► Zarządzania zmianami legislacyjnymi, 

► Zarządzania postępowaniami przetargowymi, 

► Koordynacji współpracy i komunikacji między Beneficjentem projektu a 
instytucjami zewnętrznymi, których zaangażowanie jest niezbędne w 
projekcie (np. zakładami opieki zdrowotnej). 
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Przyjęto także założenie istotnego zwiększenia zasobów osobowych po stronie 
Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w celu umożliwienia 
efektywnej realizacji zadań w zakresie zarządzania Projektem. Informacje 
dotyczące etatyzacji CSIOZ dla potrzeb zarządzania i koordynacji realizacji 
Projektu zostały przedstawione w rozdziale 1.1.1.5.2.2. 

Poniżej zostały opisane podstawowe założenia dotyczące każdej z faz realizacji 
Projektu oraz procesów realizowanych w ramach poszczególnych faz. 

10.1.1.1 Faza Rozpoczęcia 

10.1.1.1.1 Cel i zakres  

Celem Fazy Rozpoczęcia jest umożliwienie kontrolowanego rozpoczęcia projektu 
poprzez przygotowanie informacji i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia 
projektowych działań realizacyjnych. Każdy projekt musi mieć odpowiednie 
uzasadnienie biznesowe, które potwierdza sens przeprowadzenia projektu. 
Podstawą rozpoczęcia projektu jest również określenie poszczególnych ról 
i zakresów obowiązków. Dodatkowo metodyka PRINCE2 wymaga zatwierdzenia 
Planu Etapu inicjowania przed rozpoczęciem Etapu inicjowania.  

Obecny status przygotowań do realizacji Projektu pozwala na precyzyjne 
określenie wstępnych założeń dla ich realizacji. Źródłem dla założeń niezbędnych 
do realizacji Projektu są zarówno istniejące już opracowania jak i założenia 
wynikające z przyjętej formuły innych projektów realizowanych w ochronie 
zdrowia,. Dla projektów P1 oraz P2 został już określony szacunkowy budżet, oraz 
opis definiujący cele każdego z projektów, jego wpływ na przedsiębiorstwa, wpływ 
społeczny oraz potencjalna tzw. europejska wartość dodana. 

10.1.1.1.2 Procesy składowe 

Faza Rozpoczęcia składa się z dwóch procesów definiowanych przez metodykę 
PRINCE2: Przygotowanie Projektu oraz Inicjowanie Projektu. W uzasadnionych 
przypadkach (np. w przypadku projektu o małej skali) możliwe jest uzgodnienie 
z Komitetem Sterującym, że oba procesy Przygotowanie Projektu i Inicjowanie 
Projektu będą połączone. 

10.1.1.1.2.1 Przygotowanie Projektu 

10.1.1.1.2.1.1 Opis procesu 

Rozpoczęcie projektu jest możliwe dopiero po wykonaniu tego procesu 
i uzyskaniu zgody Komitetu Sterującego na zainicjowanie projektu. Proces ten 
określany jest mianem procesu przedprojektowego. 

W przypadku projektów będących częścią programu, program powinien 
dostarczyć Założenia Projektu oraz Formułę Realizacji Projektu oraz wyznaczyć 
przynajmniej niektórych spośród członków Komitetu Sterującego (w szczególności 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego). 

Organizacja, w której prowadzone są prace w ramach projektu, jest w ramach 
tego procesu informowana o zbliżającym się projekcie oraz zgłaszane są do niej 
prośby o odpowiednie wsparcie (rozumiane również jako współpraca przy 
realizacji podprocesów składowych i deklaracja czynnego udziału przy późniejszej 
realizacji projektu) potrzebne do zainicjowania projektu. 
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10.1.1.1.2.1.2 Podprocesy składowe 

► Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu, 

► Organizowanie Zespołu Zarządzania Projektem, 

► Mianowanie Członków Zespołu Zarządzania Projektem, 

► Przygotowanie Założeń Projektu, 

► Określenie Formuły Realizacji Projektu, 

► Planowanie Etapu Inicjowania. 

10.1.1.1.2.1.3 Powiązania z innymi procesami 

Przygotowanie projektu wiąże się w naturalny sposób z procesem Inicjowanie 
Projektu i stanowi do niego wkład.  

10.1.1.1.2.2 Inicjowanie Projektu 

10.1.1.1.2.2.1 Opis procesu 

Celem tego procesu jest przygotowanie Dokumentu Inicjującego Projekt, 
będącego swoistym „kontraktem” pomiędzy Komitetem Sterującym 
a Kierownikiem Projektu, służącym zapewnieniu jednolitego rozumienia takich 
kwestii jak: 

► Powody realizacji projektu, 

► Główne produktu projektowe, 

► Czas oraz koszty wytworzenia produktów projektowych, 

► Zakres prac do wykonania oraz sposób ich realizacji, 

► Ograniczenia, 

► Ryzyka projektowe, 

► Niezbędne zasoby oraz sposób kierowania pracami. 

10.1.1.1.2.2.2 Podprocesy składowe 

► Planowanie Jakości, 

► Planowanie Projektu, 

► Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego i Ryzyka, 

► Ustanowienie Elementów Sterowania, 

► Ustanowienie Systemu Dokumentacji, 

► Zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt. 

10.1.1.1.2.2.3 Plan Komunikacji  

Elementem Dokumentu Inicjującego Projekt jest tzw. Plan Komunikacji. Plan ten 
opisuje sposób oraz częstotliwość komunikowania się z zespołem projektowym. 
W szczególności Plan powinien zawierać terminy (lub też częstotliwość) 
komunikowania się Kierownika oraz Komitetu Sterującego. Plan Komunikacji 
obejmuje również opis kontaktów z otoczeniem oraz z kierownictwem projektu. W 
szczególności plan komunikacji uwzględniać powinien komunikację z 
interesariuszami projektu, zwłaszcza tych, których zaangażowanie będzie 
niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i późniejszego wdrożenia produktów. 
Komunikacja taka powinna zachęcić przedstawicieli  tych interesariuszy do 
aktywnego włączenia się w prace projektowe i wdrożeniowe oraz komunikację 
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wyników prac i pozyskiwanie poparcia dla projektu.  Komitet Sterujący ma 
obowiązek zatwierdzenia Planu Komunikacji, a tym samym zobowiązania się do 
przestrzegania zawartych w nim ustaleń. Należy również pamiętać, aby w Planach 
Etapu przydzielić czas niezbędny na realizację zaplanowanej komunikacji.  

Plan Komunikacji powinien obejmować: 

► Wykaz zainteresowanych stron (np. interesariusze, nadzór jakości), 

► Wymagane informacje, 

► Dostawca informacji, 

► Częstotliwość komunikacji, 

► Metoda komunikacji, 

► Format. 

Dla wszystkich interesariuszy należy określić potrzeby komunikacyjne, a ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami uzgodnić szczegóły dotyczące zawartości 
przekazywanych informacji oraz częstość i metody komunikowania się.  

10.1.1.1.2.2.4 Powiązania z innymi procesami 

Proces ten następuje po przedprojektowym procesie Przygotowanie Projektu. Jest 
uruchamiany przez podproces Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu, prowadzi do 
podprocesu Zezwolenie na Realizację Projektu i uruchamia proces Planowanie 
oraz proces Zarządzanie Zakresem Etapu. 

10.1.1.2 Faza Realizacji 

10.1.1.2.1 Cel i zakres  

Celem Fazy Realizacji jest dostarczanie informacji dla Komitetu Sterującego 
umożliwiających podjęcie decyzji o kontynuowaniu projektu oraz zapewnienie, 
że projekt wytwarza i dostarcza zaplanowane produkty. W Fazie Realizacji należy 
zapewnić, że każdy etap projektu jest odpowiednio monitorowany i sterowany. 
Oznacza to zarówno odpowiedni przydział zadań, jak również weryfikację, czy 
etap przebiega zgodnie z planem, a także ewentualne reakcje na nieoczekiwane 
zdarzenia.  

10.1.1.2.2 Procesy składowe 

Przy założeniu, że zarówno proces Zarządzania Strategicznego Projektem, jak 
i proces Planowania opisujemy oddzielnie, jako procesy realizowane w ramach 
więcej niż jednej fazy, w Fazie Realizacji należy wyróżnić trzy procesy składowe 
definiowane przez metodykę PRINCE2: Sterowanie Etapem, Zarządzanie 
Wytwarzaniem Produktów oraz Zarządzanie Zakresem Etapu. 

10.1.1.2.2.1 Sterowanie Etapem 

10.1.1.2.2.1.1 Opis procesu 

Proces opisuje pracę Kierownika Projektu w trakcie bieżącego zarządzania 
etapem. Wśród głównych działań realizowanych w ramach niniejszego procesu 
należy wymienić: 

► Przydzielanie pracy i weryfikacja postępów, 
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► Zapewnienie, że uzyskiwana jakość jest odpowiednia w odniesieniu do 
oczekiwań, 

► Zapewnienie, że Zagadnienia Projektowe znajdują się pod kontrolą, 

► Monitorowanie zagrożeń, 

► Raportowanie o postępach. 

10.1.1.2.2.1.2 Podprocesy składowe 

► Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań, 

► Ocena Postępów, 

► Rejestrowanie Zagadnień Projektowych, 

► Analizowanie Zagadnień Projektowych, 

► Przegląd Stanu Etapu, 

► Raportowanie Okresowe, 

► Podejmowanie Działań Korygujących, 

► Przekazywanie Zagadnień Projektowych, 

► Odbiór Wykonanej Grupy Zadań. 

10.1.1.2.2.1.3 Powiązania z innymi procesami 

Proces ten rozpoczyna się po zatwierdzeniu Planu Etapu przez Komitet Sterujący 
w podprocesie Zezwolenie na Realizację Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego 
lub też po zatwierdzeniu Planu Etapu w ramach podprocesu Zezwolenie na 
Realizację Projektu. Proces Sterowanie Etapem wykorzystywany jest w każdym 
etapie projektu. Proces ten kieruje procesem Zarządzanie Wytwarzaniem 
Produktów. Część lub całość procesu Sterowanie Etapem może być równie 
dobrze stosowana w sposób regularny (zgodnie z „naturalnym” porządkiem 
wydarzeń), jak i w sposób determinowany wydarzeniami. 

10.1.1.2.2.2 Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów 

10.1.1.2.2.2.1 Opis procesu 

Proces umożliwia kontrolowane oddzielenie Kierownika Projektu od 
wytwarzania/dostawy produktów przez dostawców, będących stroną trzecią. 
Proces ten wymaga rozważnego wdrożenia w celu uniknięcia nadmiernego 
formalizmu. 

Proces ten ma na celu umożliwienie Kierownikowi Zespołu dokonania 
niezbędnych uzgodnień dotyczących realizowanych prac z Kierownikiem Projektu, 
wykonanie uzgodnionych prac oraz ich przekazanie Kierownikowi Projektu. 

10.1.1.2.2.2.2 Podprocesy składowe 

► Przyjmowanie Grupy Zadań do Wykonania, 

► Wykonywanie Grupy Zadań, 

► Oddanie Wykonanej Grupy Zadań. 

10.1.1.2.2.2.3 Powiązania z innymi procesami 

Proces ten współpracuje z procesem Sterowanie Etapem oraz może 
wykorzystywać proces Planowanie. W projektach, które realizuje tylko jeden 
zespół, podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi Projektu, ten członek 
zespołu, który wykonuje pracę, uzgadnia szczegóły z Kierownikiem Projektu. 
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Zasady niniejszego procesu obowiązują, przy czym są stosowane w sposób mniej 
formalny. 

10.1.1.2.2.3 Zarządzanie Zakresem Etapu  

10.1.1.2.2.3.1 Opis procesu 

Celem procesu jest zapewnienie utrzymywania prawidłowej koncentracji projektu 
poprzez jej potwierdzanie na końcu każdego etapu. Najistotniejszymi zadaniami 
stojącymi przed tym procesem jest: 

► Zebranie wyników aktualnego etapu, 

► Zaplanowanie następnego etapu, 

► Sprawdzenie wpływu na Plan Projektu, uzasadnienie dla Projektu oraz 
zagrożenia, 

► Raportowanie i wystąpienie o zatwierdzenie. 

10.1.1.2.2.3.2 Podprocesy składowe 

► Planowanie Etapu, 

► Uaktualnienie Planu Projektu, 

► Uaktualnienie Uzasadnienia Biznesowego, 

► Uaktualnienie Rejestru Ryzyka, 

► Raportowanie Końca Etapu, 

► Opracowanie Planu Nadzwyczajnego. 

10.1.1.2.2.3.3 Powiązania z innymi procesami 

Proces ten jest zwykle wywoływany z podprocesu Przegląd Stanu Etapu, 
wykorzystuje proces Planowanie, a jego rezultaty uruchamiają podproces 
Komitetu Sterującego – Zezwolenie na Realizację Planu Etapu lub Planu 
Nadzwyczajnego. 

10.1.1.3 Faza Zakończenia 

10.1.1.3.1 Cel i zakres  

Celem Fazy Zakończenia jest kontrolowane zamknięcie projektu. Zarówno 
w przypadku osiągnięcia zaplanowanego końca projektu jak również w przypadku 
decyzji przerwania projektu. Podczas procesu przygotowywane są materiały dla 
Komitetu Sterującego w celu uzyskania potwierdzenia możliwości zamknięcia 
projektu. 

10.1.1.3.2 Procesy składowe 

W Fazie Zakończenia należy wyróżnić proces Zamykanie Projektu. Prace 
podejmowane w ramach tego procesu nie stanowią etapu. 
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10.1.1.3.2.1 Zamykanie Projektu  

10.1.1.3.2.1.1 Opis procesu 

Proces obejmuje prace Kierownika Projektu mające na celu zamknięcie projektu 
zarówno po doprowadzeniu go do końca, jak i w przypadku przedwczesnego 
zamknięcia. Większość prac służy przygotowaniu materiałów dla Komitetu 
Sterującego, aby uzyskać od niego zgodę na zamknięcie projektu. W przypadku, 
gdy projekt jest zamykany przedwcześnie należy ocenić, co można zachować do 
wykorzystania w ramach innych projektów lub jakie prace naprawcze są 
konieczne, aby wypełnić wszelkie luki powstałe w wyniku anulowania projektu.  

W ramach procesu należy również zapewnić, że zostało stworzone odpowiednie 
środowisko eksploatacyjne i utrzymania.  

Procesy PRINCE2 nie obejmują fazy poprojektowej, czyli eksploatacji produktu po 
zakończeniu cyklu życia projektu, jednakże w sytuacji gdy produkt projektu 
wymaga intensywnego lub kosztowego utrzymania Kierownik Projektu powinien 
dopilnować podpisanie odpowiedniego kontraktu lub kontraktów serwisowych 
między zespołem wdrażającym a użytkownikami końcowymi. Tego typu kontrakty 
mogą być również włączone do produktów projektu.  

Pozostałe kontrakty oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji SIOZ 
(jak również sam scenariusz eksploatacji) po zakończeniu wdrożenia można 
określić w trakcie trwania Projektu jednak na etapie samego opisu podejścia do 
zarządzania nie jest to możliwe.  

W ramach podprocesu Określenie działań Następczych należy udokumentować 
wszelkie działania jakie należy wykonać po zakończeniu projektu jak również 
zaproponować termin i przygotować plan przeglądu lub przeglądów 
poprojektowych.  

Działania poprojektowe mogą wynikać np. z zagrożeń (znajdujących się 
w Rejestrze Ryzyka), które mogą wpływać na produkt podczas jego eksploatacji 
czyli już po zakończeniu projektu.  

10.1.1.3.2.1.2 Podprocesy składowe 

► Przygotowanie Projektu do Zamknięcia, 

► Określenie Działań Następczych, 

► Przegląd Oceniający Projekt. 

10.1.1.3.2.1.3 Powiązania z innymi procesami 

Przygotowanie projektu do zamknięcia jest zwykle uruchamiane, gdy ostatni etap 
zbliża się do końca lub gdy staje się oczywiste, że projekt z jakiegoś powodu nie 
jest już dłużej zasadny. Wszystkie podprocesy w ramach niniejszego procesu 
mogą być zwykle realizowane równolegle. 

10.1.1.4 Procesy Wspólne – realizowane w ramach kilku faz 

10.1.1.4.1 Cel i zakres  

Dwa spośród ośmiu głównych procesów realizowanych w podejściu realizowanym 
według metodyki PRINCE2 (proces Zarządzanie Strategiczne Projektem oraz 
proces Planowanie) są realizowane w ramach więcej niż jednej fazy. Celem 
procesu Zarządzanie Strategiczne Projektem jest zagwarantowanie ostatecznego 
sukcesu projektu, zarządzanie zidentyfikowanymi zagrożeniami, zapewnienie 
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efektywnego zarządzania zasobami, podejmowanie decyzji dotyczących zmian 
w projekcie oraz zapewnienie spójności projektu i jego produktów z planami 
biznesowymi Beneficjenta. Celem procesu Planowanie jest dostarczenie całemu 
personelowi zaangażowanemu w realizację projektu informacji o tym, co jest 
wymagane, w jaki sposób zostanie to osiągnięte i przez kogo, jakie zasoby są 
niezbędne do realizacji zadań oraz kiedy to nastąpi.  

10.1.1.4.2 Zarządzanie Strategiczne Projektem  

10.1.1.4.2.1 Opis procesu 

Proces obejmuje strategiczne kierowanie projektem w całym jego cyklu życia. 
Proces ten jest przeznaczony dla Komitetu Sterującego, który zarządza 
odchyleniami, monitoruje projekt oraz steruje jego realizacją na poziomie 
strategicznym. W przypadku, gdy projekt jest częścią programu upoważnienie 
Komitetu Sterującego do zarządzania projektem jest delegowane przez 
kierownictwo programu. Kiedy wymagane są decyzje wykraczające poza 
przyznane uprawnienia, wówczas ich podjęcie należy do kierownictwa programu. 

W przypadku programu obszar strategicznego zarządzania poszczególnymi 
projektami powinien zostać zdefiniowany na poziomie programu, przy założeniu 
posługiwania się metodyką MSP na poziomie programu oraz PRINCE2 na 
poziomie poszczególnych projektów składowych. 

10.1.1.4.2.2 Podprocesy składowe 
► Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu, 

► Zezwolenie na Realizację Projektu, 

► Zezwolenie na Realizację Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego, 

► Podejmowanie Decyzji Doraźnych, 

► Zatwierdzenie Zamknięcia Projektu, 

10.1.1.4.2.3 Powiązania z innymi procesami 

Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem przebiega od procesu Przygotowanie 
Projektu i trwa aż do zamknięcia projektu. 

10.1.1.4.3 Planowanie  

10.1.1.4.3.1 Opis procesu 

Proces Planowanie wykorzystuje technikę PRINCE2 Planowanie oparte na 
produktach. Jest to proces iteracyjny. W toku planowania istnieje cała seria pętli 
przechodzących przez poszczególne kroki planowania, w miarę jak pojawiają się 
dodatkowe informacje lub wprowadzane są poprawki. 

Technika Planowanie oparte na produktach zapewnia początek pracom 
planistycznym i określa strukturę planowania. Obejmuje ona ustalenie, które 
produkty są potrzebne w planie, opisanie tych produktów i ich kryteriów jakości 
oraz ustalenie kolejności, w której każdy z produktów powinien być wytworzony 
oraz wszelkich zależności pomiędzy nimi. 
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Podchodząc do procesu Planowanie w przypadku projektów wchodzących w skład 
programu należy wziąć pod uwagę przyjęte podejście do zarządzania całym 
programem, oparte na metodyce MSP. 

Należy mieć na uwadze, iż w ten proces powinni zostać włączeni interesariusze 
wdrażanych rozwiązań, aby uwzględnić potrzeby i plany interesariuszy, pozyskać 
ich poparcie w jak najwcześniejszej fazie i tym samym usprawnić późniejszy 
proces wdrażania.  

10.1.1.4.3.2 Podprocesy składowe 
► Projektowanie Projektu, 

► Określenie i Analizowanie Produktów, 

► Określenie Działań i Współzależności, 

► Szacowanie, 

► Harmonogramowanie, 

► Analizowanie Zagrożeń, 

► Kompletowanie Planu. 

10.1.1.4.3.3 Powiązania z innymi procesami 

Planowanie jest powtarzalnym procesem i odgrywa ważną rolę w innych 
podprocesach, z których głównymi są: 

► Planowanie Etapu Inicjowania, 

► Planowanie Projektu, 

► Planowanie Etapu, 

► Uaktualnienie Planu Projektu, 

► Przyjmowanie Grupy Zadań do Wykonania, 

► Opracowanie Planu Nadzwyczajnego. 

10.1.1.5 Komponenty wykorzystywane podczas realizacji projektu 

10.1.1.5.1 Uzasadnienie Biznesowe  

Według metodyki PRINCE2 Uzasadnienie Biznesowe jest najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na uzasadnienie, ustanowienie i kontynuację projektu. 
Uzasadnienie Biznesowe powinno być aktualizowane podczas całego cyklu życia 
projektu i weryfikowane w kluczowych momentach projektu przez Komitet 
Sterujący. 

Prace nad przygotowaniem Uzasadnienia Biznesowego zostały już rozpoczęte 
poprzez precyzyjne zdefiniowanie projektu P1 i P2, jak i przeprowadzone wstępnie 
analizy mające na celu przygotowanie założeń dla Studium Wykonalności 
będących przedmiotem niniejszego opracowania. 

10.1.1.5.2 Organizacja  

Struktura organizacyjna definiuje skład zespołu zarządzania projektem oraz 
zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu projektowego. 
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Sprawność działania Procesów Zarządczych mocno zależy od struktury 
organizacyjnej, na jakiej są one oparte. Na szeroko rozumiane struktury zarządcze 
projektu składa się struktura organizacyjna (role, definicje, odpowiedzialności) 
a także powiązane z nią i na niej osadzone praktyki dotyczące kanałów 
informacyjnych, decyzyjnych i dokumentacji zarządczej. Ten podrozdział omawia 
kształt organizacji projektu i wspomagające struktury zarządcze w wymienionych 
aspektach. 

Konstrukcja struktury organizacyjnej projektu wynika z metodyk stosowanych do 
zarządzania projektami. 

 

Propozycja struktury organizacyjnej projektu P1 została przedstawiona na 
poniższym rysunku: 

Rysunek 88 Struktura organizacyjna projektu 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

10.1.1.5.2.1 Wsparcie Projektu 

Zapewnienie wsparcia dla Kierownika Projektu poprzez powołanie odpowiednich 
zespołów wsparcia może być niezbędne biorąc pod uwagę specyfikę projektu 
(projekt innowacyjny). Wsparcie Projektu może składać się zarówno z doradztwa 
specjalistycznego w dziedzinie konkretnych narzędzi, jak i usług 
administracyjnych, czy standardów zarządzania projektami.  

Na potrzeby Projektu niezbędne może się również okazać powołanie grup 
ekspertów (Zespołów wsparcia) z dziedziny m.in. zamówień publicznych, 
ekspertów technicznych oraz legislacyjnych. Umożliwi to zwiększenie 
efektywności zarządzania projektem oraz uniknięcie wielu zagrożeń projektowych.  

W ramach grup Wsparcia Projektu mogą zostać utworzone zespoły przedstawicieli 
interesariuszy dla poszczególnych produktów. Takie zespoły mogłyby realizować 
wcześniej opisane cele związane z zaangażowaniem interesariuszy w proces 
planowania rozwiązań, wsparcia we wdrożeniu oraz pozyskiwania ich poparcia dla 
produktu. 
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W przypadku powołania Wsparcia Projektu będzie ono odgrywać rolę źródła 
specjalistycznej wiedzy oraz repozytorium doświadczeń.  

W celu utrzymania niezależności Nadzoru Projektowego, należy rozdzielić 
obowiązki Wsparcia Projektu i Nadzoru Projektowego.  

10.1.1.5.2.2 Etatyzacja CSIOZ dla potrzeb zarządzania i koordynacji realizacji Projektu 

Definiując skład oraz liczebność zespołu po stronie CSIOZ przyjęto założenie, 
zgodnie z którym niezbędne jest, aby po stronie CSIOZ możliwe było zapewnienie 
zarówno funkcjonowania podstawowych elementów Biura Zarządzania Projektami 
oraz koordynacja tych czynności, które będą wymagały bezpośredniego 
zaangażowania pracowników CSIOZ, jak również zapewnienie niezbędnego 
zakresu nadzoru merytorycznego nad wybranymi obszarami realizowanych 
projektów. Podejście do zarządzania projektami będzie oparte na metodyce 
PRINCE2, a także w zakresie koordynacji kilku projektów, oparta na metodyce 
MSP. 

Przyjęte i zaprezentowane poniżej założenia dotyczące etatyzacji oraz ról 
w ramach realizacji Projektu zostały dostosowane do bieżących potrzeb CSIOZ 
związanych z realizacją Projektu.  

Zespół po stronie CSIOZ będzie wspierany przez ekspertów zewnętrznych, 
których zadaniem będzie dostarczenie zarówno niezbędnej wiedzy merytorycznej, 
jak również realizacja wybranych zadań projektowych, w tym wsparcie 
w prowadzeniu Biura Zarządzania Projektami. 

Na przedstawionym poniżej rysunku ujęto wyłącznie role oraz etaty (kalkulacyjne) 
przypisane bezpośrednio do CSIOZ. 

Rysunek 89 Biuro Zarządzania Projektami dla projektów P1 oraz P2 – Etaty 
kalkulacyjne 

Kierownik Projektu P1 

Kierownik przeglądu jakości

Biuro Wsparcia Projektów (P1 i P2) 

Kierownik Projektu P2

Sekretarz Prawnik

Archiwiści

Wsparcie Projektów - Specjaliści 

Bibliotekarz Konfiguracji

Opiekun Projektu P1 Opiekun Projektu P2

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższa struktura Biura Zarządzania Projektami będzie mogła być 
modyfikowana wraz z postępami w realizacji Projektu, jak również w odpowiedzi 
na potrzeby wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.  
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W ramach Projektu, w celu wyliczenia zapotrzebowania na obsługę Projektu ze 
strony Beneficjenta, założono dysponowanie w okresie realizacji pulą 19 etatów 
kalkulacyjnych (od 19 do 25 pracowników). W celu zapewnienia prawidłowości 
rozliczeń czasu pracy pracowników realizujących zadania projektowe w ramach 
Biura Wsparcia Projektów, zaangażowanie poszczególnych pracowników w 
realizację poszczególnych projektów będzie podlegało ścisłemu raportowaniu 
i będzie rozliczane na podstawie indywidualnych kart czasu pracy poszczególnych 
pracowników. 

Wsparcie ekspertów zewnętrznych będzie zapewnione w ramach planowanych 
kontraktów na zarządzanie projektem i doradztwo strategiczne. Zakres wsparcia 
będzie uzależniony od potrzeb Beneficjenta i może dotyczyć zarówno realizacji 
zadań o charakterze operacyjnym, jak i wsparcia ze strony ekspertów w realizacji 
niezbędnych analiz, ekspertyz oraz zadań w obszarze zarządzania Projektem. 

10.1.1.5.3 Plany 

Plan jest dokumentem opisującym jak konkretne cele powinny być osiągnięte. 
Plany wykorzystywane podczas realizacji projektu są zorientowane w większym 
stopniu na produkty niż na działania. Każdy plan powinien być zatwierdzony przed 
realizacją.  

PRINCE2 proponuje trzy poziomy planów: 

► Plan Projektu, 

► Plan Etapu, 

► Plan Zespołu (opcjonalnie). 

Dodatkowo, gdy przewiduje się, że tolerancje wyznaczone dla poszczególnych 
Planów zostaną przekroczone, opracowywany jest Plan Nadzwyczajny, który 
zastępuje wcześniejszy Plan. 

10.1.1.5.4 Elementy sterowania 

Elementy sterowania mają na celu zapewnienie, że projekt jest prowadzony 
zgodnie z planem ułatwiając dopływ informacji niezbędnych do podejmowania 
kluczowych decyzji. Metodyka PRINCE2 stosuje koncepcję zarządzania przez 
odchylenia tzn. angażuje naczelne kierownictwo projektu tylko w sytuacji 
wystąpienia prognozy istotnych odchyleń od założonego planu.  

10.1.1.5.5 Zarządzanie ryzykiem 

Metodyka PRINCE2 definiuje ryzyko jako niepewność uzyskania zaplanowanego 
wyniku. Ponieważ podejmowanie ryzyka jest nieuniknione, zarządzanie ryzykiem 
ma na celu panowanie nad stopniem narażenia projektu przez podejmowanie 
działań utrzymujących ryzyko na akceptowalnym poziomie. Ponieważ każdy 
projekt jest unikalny, należy określić konkretne reguły traktowania ryzyka jak 
również tolerancję dla ryzyka. Określonych założenia dotyczące ryzyka należy 
weryfikować podczas całego cyklu życia projektu, co najmniej podczas każdej 
oceny końcowej etapu. Metodyka PRINCE2 wyróżnia następujące kroki w cyklu 
zarządzania ryzykiem:  

► Identyfikowanie zagrożeń, 

► Ocena zagrożeń, 

► Określenie możliwych reakcji na zagrożenie, 
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► Wybór reakcji, 

► Planowanie działań i przydział zasobów, 

► Monitorowanie i raportowanie. 

10.1.1.5.6 Jakość w środowisku projektu 

Celem projektu jest dostarczenie produktów lub usług, które odpowiadają 
swojemu przeznaczeniu. Dla każdego projektu należy określić potrzeby 
jakościowe klienta, które należy adresować podczas trwania projektu. Według 
metodyki PRINCE2 zarządzanie jakością składa się z następujących elementów: 

► System jakości, 

► Nadzór jakości, 

► Planowanie jakości, 

► Kontrola jakości. 

Zarządzanie Jakością polega na ciągłym sprawdzaniu czy to, co się dzieje i co 
w rezultacie powstaje, spełnia oczekiwania Zamawiającego. W praktyce 
oczekiwania te są reprezentowane przez plany powstałe w fazie Panowania. 
Zarządzanie Jakością polega więc na upewnianiu się, że to, co zostało wykonane, 
odpowiada planom. 

Nowocześnie rozumiane Zarządzanie Jakością jest czymś więcej niż usiłowaniem 
wykrycia powstałych braków – jest aktywnym dążeniem do takiego kształtowania 
procesów wytwórczych, by prawdopodobieństwo powstania braków 
wyeliminować, a przynajmniej zminimalizować. 

10.1.1.5.7 Zarządzanie konfiguracją 

Zarządzanie konfiguracją to kontrola składników produktu końcowego oraz ich 
wersji. Pozwala na utrzymywanie pod kontrolą („sterowanie”) wszystkich wyników, 
rezultatów i produktów projektu. Podczas zarządzania konfiguracja należy 
uwzględnić pięć podstawowych funkcji: 

► Planowanie 

► Identyfikowanie 

► Sterowanie 

► Charakteryzowanie 

► Weryfikowanie 

Zarządzanie konfiguracją musi być zorganizowane w taki sposób, by 
zagwarantować, że na każdym etapie wszystkie elementy rozwiązania będą 
znane, działania na rzecz ich zmiany – autoryzowane, możliwe do prześledzenia 
i udokumentowane, a dokumentacja techniczna – zawsze aktualna, tj. wiernie 
odzwierciedlająca faktyczny stan systemu na każdym etapie.  

10.1.1.5.8 Sterowanie zmianami 

Sterowanie zmianami jest realizowane za pomocą techniki Sterowanie zmianami. 
W każdym procesie należy zweryfikować istnienie zmian, odpowiednio nimi 
sterować i rejestrować (patrz również punkt 10.1.1.6.2 Technika: „Sterowanie 
Zmianami”). 
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10.1.1.6 Techniki wykorzystywane podczas realizacji Projektu 

10.1.1.6.1 Planowanie oparte na produktach 

Według metodyki PRINCE2 technika Planowanie oparte na produktach może być 
wykorzystywana na wszystkich poziomach planów wymaganych w projekcie. 
Technika ta bazuję na produktach (mierzy postęp projektu realizacją 
poszczególnych produktów), nie na działaniach.  

W ramach techniki Planowanie oparte na produktach powstają następujące 
produkty: 

► Opis Produktu dla końcowego produktu projektu, 

► Diagram Struktury Produktów, 

► Opis Produktu dla każdego z produktów, 

► Diagram Następstwa Produktów. 

10.1.1.6.2 Sterowanie zmianami 

Technika Sterowania zmianami odnosi się do sterowania zmianami produktów 
specjalistycznych, a nie produktów zarządczych. Wszystkie zmiany podczas cyklu 
życia projektu traktuje się jako Zagadnienia Projektowe i zarządza się nimi 
wykorzystując tę samą technikę Sterowania zmianami. Każde Zagadnienie 
Projektowe powinno być rejestrowane w Rejestrze Zagadnień zawierającym 
niepowtarzalny numer Zagadnienia, datę zgłoszenia oraz jego status. Należy 
również określić priorytety zidentyfikowanych Zagadnień i przeprowadzić analizę 
ich oddziaływania na projekt. Należy pamiętać, że tylko Komitet Sterujący lub 
komisja do spraw zmian powinna podejmować decyzje dotyczące Wniosków 
o Wprowadzenie Zmiany.  

10.1.1.6.3 Przegląd jakości  

Zadaniem przeglądów jakości jest umożliwienie oceny, czy produkt spełnia 
wymagania oraz odpowiada przeznaczeniu. Istnieją cztery specyficzne dla tej 
techniki role uczestniczące w procedurze przeglądu jakości: 

► Kierownik przeglądu jakości, 

► Wytwórca, 

► Tester, 

► Protokolant. 

Metodyka PRINCE2 definiuje trzy podstawowe kroki przeglądu jakości: 

► Przygotowanie, 

► Narada przeglądu jakości, 

► Działania następcze po przeglądzie jakości. 
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10.1.2 Podejście do wdrożenia Projektu 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostało proponowane podejście do 
wdrożenia Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt).  

Podejście do wdrożenia Projektu zakłada podział na trzy główne etapy: 

► Etap projektowania, 

► Realizacja, 

► Audyt i utrzymanie. 

Ze względu na przygotowanie uczestników systemu ochrony zdrowia do pełnego 
wdrożenia SIOZ i chęć przyspieszenia uzyskania rezultatów Projektu w podejściu 
uwzględniono fazy prototypów i pilotażu. Realizacja wymienionych faz pozwoli 
także na wczesną weryfikację przyjętych założeń organizacyjnych i technicznych. 
Fazy te zostały opisane bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszego 
rozdziału. 

Proponowane umiejscowienie tych faz w Projekcie przedstawia poniższy rysunek: 

Rysunek 90 Fazy realizacji Projektu 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponadto, w ramach etapu realizacji zakłada się możliwość iteracyjnej realizacji 
produktów, tj. wytwarzania i wdrażania części elementów produktów w celu 
umożliwienia wcześniejszego uzyskania częściowych rezultatów Projektu oraz 
przygotowania uczestników systemu ochrony zdrowia do pełnego wdrożenia 
SIOZ. 

10.1.2.1 Etap projektowania 
Etap projektowania składa się z trzech faz: 

► Projektu Ogólnego, 

► Prototypów, 

► Projektu Szczegółowego. 

Prace nad wdrożeniem prototypów wybranych elementów docelowego 
rozwiązania powinny zostać rozpoczęte równolegle z opracowaniem Projektu 
Ogólnego systemów. 

Wnioski z realizacji fazy prototypów - i tym samym sprawdzenia przyjmowanych 
na etapie projektowania założeń organizacyjnych i technicznych - będą stanowiły 
podstawę do decyzji przy opracowywaniu Projektu Szczegółowego. 
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10.1.2.1.1 Projekt Ogólny 

Głównym celem tworzenia Projektu Ogólnego jest: 

1. Zweryfikowanie i potwierdzenie zakresu docelowych funkcjonalności 
wdrażanych w ramach Projektu rozwiązań informatycznych, 

2. Przygotowanie ogólnego projektu funkcjonalnego i technicznego wdrażanych 
w ramach Projektu rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem ich 
powiązań pomiędzy istniejącymi i planowanymi elementami Systemu 
Informacyjnego Ochrony Zdrowia, 

3. Szczegółowe zaplanowanie prac w ramach Projektu, 

4. Przygotowanie szczegółowych projektów Szyny Usług i Systemu 
Administracji, 

5. Ustalenie rzeczywistych kosztów wdrożenia rozwiązań w kontekście zmian w 
Projekcie Ogólnym. 

Ponadto, w ramach Projektu Ogólnego zostaną opracowane założenia dotyczące 
całego Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia, które będą stanowiły jeden 
z produktów Projektu (Projekt Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia) i będą 
obejmowały: 

► architekturę korporacyjną Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia, 

► architekturę bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia 
z uwzględnieniem przyjętych standardów bezpieczeństwa, 

► analizę norm i standardów gromadzenia, przesyłania i udostępniania danych 
oraz integracji systemów informatycznych w ochronie zdrowia. 

Realizacja prac architektonicznych i projektowych na początku projektu oraz 
powstająca w związku z tymi działaniami dokumentacja techniczna mają na celu 
zapewnienie spójności wdrażanych rozwiązań i umożliwienie osiągnięcia 
rezultatów Projektu. 

Faza Projektu Ogólnego obejmuje następujące czynności:  

1. Doprecyzowanie i zatwierdzenie założeń i uaktualnionej dokumentacji 
stanowiącej podstawę do opracowanie szczegółowego projektu technicznego, 

2. Analiza i specyfikacja wymagań dla SIOZ, 

3. Analiza obowiązujących norm w zakresie zastosowania informatyki 
w ochronie zdrowia i informatyki medycznej, 

4. Określenie standardów i opracowanie formatów wymiany danych 
i dokumentów między projektami, systemami i aplikacjami w ramach Szyny 
Usług, 

5. Opracowanie zasad i narzędzi integracji z ePUAP, 

6. Opracowanie ogólnego projektu funkcjonalnego i technicznego SIOZ, 

7. Opracowanie szczegółowego projektu Szyny Usług i Systemu Administracji, 

8. Ustalenie bieżących cen rynkowych usług i produktów niezbędnych do 
wdrożenia projektowanych rozwiązań poprzez przesłanie zapytania o 
informację (RFI) do potencjalnych wykonawców, 

9. Weryfikacja i aktualizacja szacunku kosztów wdrożenia rozwiązania oraz 
niezwłoczne poinformowanie Władzy Zarządzającej w przypadku wystąpienia 
rozbieżności w stosunku do pierwotnych założeń. 
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W fazie Projektu Ogólnego powinni zostać zidentyfikowani kluczowi interesariusze 
każdego z produktów Projektu w celu ich zaangażowania w toku dalszych prac 
nad tymi produktami. 

10.1.2.1.2 Prototypy 

Jako prototypy zostały wstępnie wybrane elementy docelowego rozwiązania, które 
są istotne dla interesariuszy Projektu, jednakże charakteryzuje je niska zależność 
od innych elementów SIOZ, aby były możliwe do uruchomienia w możliwie krótkim 
czasie i możliwie małym nakładem środków. 

Wdrożenie prototypów może być ograniczone terytorialnie, jak również w zakresie 
grupy użytkowników i funkcjonalności. 

Faza prototypów będzie realizowana równolegle do etapu projektowania. 
W ramach tej fazy zostaną opracowane i wdrożone: 

► prototyp usługi elektronicznej recepty, 

► prototyp systemu analityczno-raportowego. 

W ramach prototypów zostaną zrealizowane elementy aplikacji dla usługodawców, 
aptek i płatnika. Prototypowe rozwiązanie zostanie także przygotowane do 
możliwości wymiany danych z lokalnymi rozwiązaniami usługodawców i aptek, 
w celu umożliwienia ich integracji z prototypem. Dodatkowo, zrealizowane zostaną 
elementy Internetowego Konta Pacjenta, w zakresie niezbędnym dla realizacji 
usługi elektronicznej recepty. 

Powinno zostać także zapewnione funkcjonowanie prototypowej szyny usług, 
która będzie kluczowym elementem pozwalającym na integrację systemów 
w modelu architektury zorientowanej na usługi. Niemniej, dopuszcza się 
możliwość realizacji komunikacji pomiędzy elementami prototypowych systemów 
w oparciu o bezpośrednie połączenia, jeśli będzie to wynikało z ograniczeń 
czasowych lub finansowych. 

Wdrożenie prototypu recepty elektronicznej może być ograniczone do wybranego 
województwa (lub województw), określonej populacji, wybranych aptek, wybranej 
grupy usługodawców oraz wybranej grupy leków. 

Przyjęto, że prototypowe rozwiązanie będzie funkcjonowało równolegle do 
stosowanych obecnie recept papierowych. 

Prototyp systemu analityczno-raportowego umożliwi rozpoczęcie prac w zakresie 
przygotowania wzorów raportów i mapowania potrzeb instytucji odpowiedzialnych 
za planowanie opieki zdrowotnej, w szczególności Ministerstwa Zdrowia. 

10.1.2.1.2.1 Koncepcja techniczna prototypu elektronicznej recepty i Internetowego 
Konta Pacjenta 

W celu zrealizowania prototypowego systemu obsługi recept niezbędne jest 
zapewnienie dostępu do zestawu danych obejmującego dane: 

► usługobiorców, 

► lekarzy, 

► usługodawców, 

► leków, 

► aptek. 

Dane powyższe muszą być dostępne jedynie w zakresie wynikającym z przyjętych 
na etapie prototypu ograniczeń podmiotowych i terytorialnych, np. jeśli wdrożenie 
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prototypu będzie realizowane w dwóch województwach, niezbędne jest 
zapewnienie danych dotyczących lekarzy, usługodawców i aptek działających 
w tych dwóch województwach; jeśli wdrożenie będzie ograniczone do leków 
refundowanych w 100%, nie są potrzebne dane pozostałych leków. 

Wymienione wyżej dane powinny być pozyskane z istniejących medycznych 
rejestrów podmiotowych oraz od Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Na etapie prototypów nie jest konieczne zapewnianie integracji 
i synchronizacji z rejestrami podmiotowymi. Ze względu na ograniczenia związane 
z wdrożeniem prototypów, wystarczające będzie pozyskanie danych od ich 
właścicieli (organy rejestrowe, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia) 
i utworzenie baz danych, w których będą one przechowywane i udostępniane 
w celu obsługi elektronicznej recepty i Internetowego Konta Pacjenta. 

Funkcjonalność prototypowego Internetowego Konta Pacjenta będzie pozwalała 
usługobiorcom co najmniej na zarządzanie swoim kontem, przeglądanie 
wystawionych recept (aktywnych i zrealizowanych) oraz przeglądanie 
elektronicznej dokumentacji medycznej. 

Lekarze będą korzystali z systemu za pośrednictwem prototypowej aplikacji 
on-line, która pozwoli na wprowadzanie recept. Dodatkowo, będą oni mogli 
korzystać z własnego rozwiązania usługodawcy, pod warunkiem jego integracji 
z prototypowym systemem obsługi recept. Podobnie, pracownicy aptek będą 
mogli pobierać informacje o receptach za pośrednictwem prototypowej aplikacji 
on-line lub własnego rozwiązania, pod warunkiem jego integracji z prototypowym 
systemem obsługi recept. 

Prototypowy system musi uwzględniać zapewnienie podstawowych mechanizmów 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz uwierzytelniania użytkowników. 

Koncepcja prototypu systemu obsługi recept i Internetowego Konta Pacjenta 
została przedstawiona na rysunku poniżej. 
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Rysunek 91 Prototyp systemu obsługi recept i Internetowego Konta Pacjenta 

Usługodawca / Apteka
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Źródło: Opracowanie własne. 

10.1.2.1.2.2 Koncepcja techniczna prototypu systemu analityczno-raportowego 

Prototypowy system analiz, statystyk i raportów pozwoli na przetwarzanie danych 
na potrzeby analityków Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
i Ministerstwa Zdrowia. Do analiz będą wykorzystywane dane statystyczne 
gromadzone przez CSIOZ w Systemie Statystyki Medycznej, dane statystyczne 
i rozliczeniowe Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dane gromadzone przez 
prototypowy system obsługi recept i prototypowy system Internetowego Konta 
Pacjenta. Dane o zdarzeniach medycznych z Systemu Gromadzenia Danych 
Medycznych nie będą dostępne na tak wczesnym etapie Projektu. 

Na etapie realizacji prototypów może zostać podjęta decyzja o integracji 
wdrażanego prototypu z Systemem Statystyki Medycznej i/lub systemami NFZ na 
potrzeby pobierania danych z tych systemów. Zakłada się jednak, że w tej fazie 
dopuszczalne jest także manualne zasilanie wdrażanego prototypu danymi. 

Z prototypowego systemu analiz, statystyk i raportów będą korzystali analitycy 
w celu opracowywania statystyk opartych na dostępnych danych. Ponadto, ich 
zadaniem będzie identyfikacja potrzeb interesariuszy Projektu w zakresie analiz 
i raportów, analiz możliwości ich realizacji w oparciu o model danych 
opracowywany w ramach działań związanych z projektowaniem SIOZ.  

Koncepcja prototypu systemu analiz, statystyk i raportów została przedstawiona 
na rysunku poniżej. 
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Rysunek 92 Prototyp systemu analiz, statystyk i raportów 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

10.1.2.1.2.3 Organizacja fazy prototypów 

Faza prototypów będzie realizowana równolegle do fazy projektu ogólnego. W jej 
ramach powinny zostać zrealizowane trzy główne etapy: 

► Etap przygotowawczy – określenie i zatwierdzenie zakresu prototypów, 
harmonogramu realizacji oraz mierników oceny i ich oczekiwanych poziomów, 
przygotowanie i realizacja przetargów, w których zostanie wybrany 
wykonawca prototypów; 

► Etap implementacji – wytworzenie prototypowych systemów; 

► Etap wdrożenia – uruchomienie prototypów w zdefiniowanym zakresie, 
nadzór nad funkcjonowaniem prototypów, monitorowanie wskaźników oceny. 

W realizację prototypów poszczególnych produktów powinni być angażowani 
przedstawiciele kluczowych interesariuszy dla tych produktów. 
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10.1.2.1.3 Projekt Szczegółowy 

Głównym celem tworzenia Projektu Szczegółowego jest przygotowanie 
dokumentu określającego wymagania techniczne niezbędne do rozpoczęcia 
realizacji wdrożenia. 

Faza Projektu Szczegółowego obejmuje następujące czynności: 

1. Analiza wniosków z przeprowadzonej fazy prototypów, 

2. Identyfikacja minimalnego zakresu funkcjonalności systemu, niezbędnego do 
uruchomienia fazy pilotażowej, 

3. Opracowanie założeń do infrastruktury IT zarówno dla całego Projektu, jak 
i infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia pilotażu, 

4. Opracowanie: 

a. modelu danych wykorzystywanych przez system, 

b. procesów komunikacji wewnątrz i na zewnątrz systemu, 

c. wpływu na otoczenie systemu, 

5. Stworzenie szczegółowego projektu funkcjonalnego i technicznego systemów 
z uwzględnieniem wniosków z analizy obowiązujących norm w zakresie 
informatyki medycznej i informatyki w ochronie zdrowia, 

6. Zatwierdzenie opracowanych projektów, 

7. Ustalenie i zatwierdzenie terminów i kolejności przeprowadzenia prac, 

8. Weryfikacja i aktualizacja szacunku kosztów wdrożenia rozwiązania oraz 
niezwłoczne poinformowanie Władzy Zarządzającej w przypadku wystąpienia 
rozbieżności w stosunku do pierwotnych założeń. 

W fazie Projektu Szczegółowego Beneficjent Projektu powinien ściśle 
współpracować z kluczowymi interesariuszami produktów, których projekt dotyczy. 
Zaangażowanie jednostek współpracujących w ramach realizacji Projektu zostało 
opisane w rozdziale 5.5.1. 

10.1.2.2 Realizacja  
Przed przystąpieniem do etapu realizacji, pełen zakres funkcjonalny wraz ze 
szczegółowym projektem technicznym powinien zostać formalnie zatwierdzony. 

Realizacja Projektu obejmuje następujące fazy: 

► Wytworzenie, prowadzone równolegle z przygotowaniem do pilotażu, 

► Dostawę, 

► Wdrożenie, prowadzone równolegle z fazą pilotażu, po której planowany jest 
roll-out systemu. 

Powyższe fazy mogą być realizowane iteracyjnie, tzn. wytwarzane i wdrażane 
mogą być kolejne elementy produktów Projektu. Konieczne jest jednak 
zapewnienie, że wdrożenie poszczególnych produktów zakończy się zgodnie 
z przedstawionym harmonogramem i wskaźniki realizacji produktów zostaną 
osiągnięte w terminie. 

Propozycje iteracyjnej realizacji produktów zostały zawarte w podrozdziale 
10.1.2.2.4. 
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W fazie realizacji poszczególnych produktów Projektu Beneficjent powinien ściśle 
współpracować z kluczowymi interesariuszami tych produktów. Zaangażowanie 
jednostek współpracujących w ramach realizacji Projektu zostało opisane 
w rozdziale 5.5.1. 

10.1.2.2.1 Wytworzenie 

Celem etapu wytworzenia jest stworzenie poszczególnych elementów systemu 
SIOZ, przetestowanie i przygotowanie ich do wdrożenia. 

Głównymi elementami fazy wytworzenia jest: 

1. Prowadzenie prac programistycznych mających na celu wytworzenie 
poszczególnych elementów systemu SIOZ, 

2. Przygotowanie systemu spełniającego przyjęte wymagania funkcjonalne na 
potrzeby pilotażu, 

3. Przygotowanie interfejsów do systemów zewnętrznych względem SIOZ, 

4. Przygotowanie danych do migracji: 

a. Identyfikacja źródeł danych, 

b. Określenie zakresu danych do przeniesienia do docelowego rozwiązania, 

c. Czyszczenie i poprawa jakości danych (zadanie to będzie realizowane 
w przypadku systemów, dla których konieczna będzie migracja 
danych z istniejących rozwiązań, w szczególności Systemu 
Obsługi Rejestrów), 

d. Przygotowanie tabel migracji, 

5. Przeprowadzenie testów rozwiązania, 

6. Weryfikacja założeń dotyczących parametrów sprzętu niezbędnego do 
wdrożenia opracowywanego systemu, 

7. Wybór dostawców (o ile nie został dokonany wcześniej) i zamówienie sprzętu 
niezbędnego do wdrożenia opracowywanego systemu, 

8. Opracowanie dokumentacji systemowej, 

9. Opracowanie instrukcji użytkownika, 

10. Ustalenie harmonogramu wdrożenia poszczególnych komponentów systemu 
i uruchamiania ich w kolejnych placówkach, 

11. Opracowanie założeń do przeprowadzenia szkoleń dla administratorów 
i użytkowników, 

12. Stworzenie procedur wdrożeniowych. 

10.1.2.2.1.1 Przygotowanie do pilotażu 

Głównym celem fazy przygotowania do pilotażu jest: 

1. Zdefiniowanie i przygotowanie systemu spełniającego przyjęte wymagania 
funkcjonalne, 

2. Efektywne i wczesne wdrożenie fazy pilotażowej, 

3. Przygotowanie placówek medycznych do wdrożenia systemu, 
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4. Opracowanie możliwości monitorowania oraz reakcji na incydenty podczas 
trwania fazy pilotażowej. 

Przygotowanie do pilotażu jest niezbędne do poprawnego przeprowadzenia fazy 
pilotażowej, a w konsekwencji całego wdrożenia. Faza ta obejmuje następujące 
czynności:  

1. Określenie elementów, jakie będą podlegały weryfikacji w trakcie fazy 
pilotażowej, 

2. Określenie pożądanej grupy docelowej wdrożenia pilotażowego, 

3. Identyfikacja szpitali/placówek obejmujących możliwie największą grupę 
reprezentacyjną, 

4. Zdefiniowanie struktury organizacyjnej zarządzania Projektem i przydział 
zdefiniowanych stanowisk, 

5. Wybór placówek: 

o określenie korzyści dla placówki z uczestnictwa w Pilotażu, 

o pozyskanie akceptacji po stronie zarządu danej placówki oraz 
zapewnienia jego zaangażowania, 

o weryfikacja możliwości współpracy w wybranych placówkach, 

o określenie liczby docelowych użytkowników wśród personelu 
medycznego i usługobiorców, 

o weryfikacja stopnia informatyzacji wybranych placówek: 

a) weryfikacja dostępnej infrastruktury IT potrzebnej do możliwie 
szybkiego wdrożenia fazy pilotażowej, 

b) weryfikacja użytkowanych rozwiązań informatycznych wpierających 
pracę placówki, 

6. Wybór dostawców (jeżeli nie został przeprowadzony wcześniej), 

7. Opracowanie planu wdrożenia systemu poprzez: 

o Opracowanie planu wdrożenia założonych funkcjonalności systemów 
poprzez budowę nowych lub rozszerzenia obecnie wykorzystywanych 
rozwiązań, 

o Określenie sposobu integracji lub rozbudowy wykorzystywanych 
rozwiązań: 

a) przygotowanie wymagań funkcjonalnych do niezbędnych interfejsów, 

b) przygotowanie niezbędnych interfejsów do systemu, 

o Zapewnienie integracji systemu z systemami zewnętrznymi, 

o Opracowanie koncepcji zmian organizacyjnych (role, pracownicy, 
procedury obsługowe), 

o Poinformowanie pracowników placówki o zmianie, 

o Wyznaczenie użytkowników uczestniczących w fazie pilotażowej 
(użytkownicy systemu, którzy zostaną przeszkoleni): 

a) zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji prac, 

b) opracowanie planu komunikacji zespołu projektowego 
z użytkownikami systemu, 

c) założenie kont i nadanie uprawnień użytkownikom, 
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o Przygotowanie do identyfikacji i eliminacji potencjalnych problemów: 

a) zapewnienie wsparcia technicznego przez dostawców infrastruktury 
oraz dostawców systemu, aby na bieżąco usuwać krytyczne błędy, 

b) przygotowanie środowiska rozwojowego dla systemu podczas fazy 
pilotażowej (umożliwienie bieżącego wdrożenia poprawek), 

c) przygotowanie procedury do obsługi problemów / błędów krytycznych 
w systemie, 

d) przygotowanie wsparcia informatycznego (ang. helpdesk) dla 
systemu, 

e) wprowadzenie rejestru usprawnień do wdrożenia w kolejnych 
wersjach systemu, 

8. Identyfikacja potencjalnych problemów (np. elementów zależnych, bez 
których pełna funkcjonalność systemu nie jest możliwa) i ich adresacja (na 
tym etapie mogą to być rozwiązania tymczasowe), 

9. Opracowanie dokumentacji użytkownika, 

10. Opracowanie szkoleń (szkolenia muszą się odbyć przed wdrożeniem 
systemu) dla personelu / usługobiorców, 

11. Określenie minimalnych warunków rozpoczęcia fazy pilotażowej – plan fazy 
pilotażowej (m.in. określenie niezbędnych interfejsów, funkcjonalności 
systemu, podział zadań oraz szkolenia), 

12. Jasne zdefiniowanie końca etapu pilotażowego (uniknięcie tzw. 
„niekończącego się projektu”), 

13. Opracowanie ankiet pozwalających określić czy założony cel został 
osiągnięty, 

14. Opracowanie ankiet umożliwiających poprawienie funkcjonalności 
i intuicyjności systemu, 

15. Przygotowanie danych do migracji (zadanie to będzie realizowane 
w przypadku systemów, dla których konieczna będzie migracja 
danych z istniejących rozwiązań, w szczególności Systemu Obsługi 
Rejestrów). 

10.1.2.2.2 Dostawa 

Dostawa obejmuje odbiór sprzętu niezbędnego do wdrożenia wytworzonego 
oprogramowania. W szczególności faza dostawy obejmuje: 

1. Weryfikację zgodności parametrów dostarczonego sprzętu ze specyfikacją 
zamówienia, 

2. Sprawdzenie stanu fizycznego dostarczonego sprzętu, 

3. Formalny odbiór sprzętu od dostawców, 

4. Rozliczenie z dostawcami. 

10.1.2.2.3 Wdrożenie 

Etap wdrożenia systemu obejmuje fazę pilotażu, przygotowanie do wdrożenia 
pozostałych komponentów systemu i jednostek organizacyjnych nieobjętych 
pilotażem, roll-out systemu. 
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Istotne jest, iż moment uruchomienia systemu w jednostkach nieobjętych 
pilotażem będzie uzależniony od wniosków płynących z pilotażu oraz decyzji 
podjętych po jego przeprowadzeniu. 

W szczególności, etap wdrożenia obejmuje czynności: 

1. Instalacja i konfiguracja sprzętu, 

2. Wprowadzanie zmian do wytwarzanego rozwiązania wynikających z 
równolegle prowadzonego pilotażu, 

3. Aktualizacja dokumentacji systemowej oraz instrukcji użytkownika zgodnie z 
wprowadzanymi zmianami, 

4. Przeprowadzenie przygotowanych szkoleń administratorów i użytkowników 
rozwiązania, 

5. Migracja danych do nowego rozwiązania (zadanie to będzie realizowane 
w przypadku systemów, dla których konieczna będzie migracja 
danych z istniejących rozwiązań, w szczególności Systemu Obsługi 
Rejestrów), 

Po zakończeniu fazy pilotażowej: 

6. Roll-out systemu zgodnie z opisem w dalszej części rozdziału. 

10.1.2.2.3.1 Pilotaż 

Przed uruchomieniem pełnego wdrożenia systemu, powinna nastąpić weryfikacja 
przyjętego projektu funkcjonalnego i technicznego pod względem prawidłowości 
przyjętych podstawowych wymagań funkcjonalnych oraz wydajnościowych.  

Wiarygodna weryfikacja może być wykonana tylko podczas pracy rzeczywistej 
z danym systemem z udziałem określonej, reprezentatywnej grupy użytkowników. 
W tym celu powinna zostać przeprowadzona tzw. faza pilotażowa („Pilotaż”).  

Wnioski z realizacji fazy pilotażowej stanowią podstawę do decyzji o uruchomieniu 
bądź zaniechaniu realizacji pełnego wdrożenia.  

Faza pilotażowa powinna być poprzedzona odpowiednią fazą przygotowawczą, 
podczas której wybrana zostaje reprezentacyjna grupa odbiorców oraz 
ograniczony zasięg wdrożenia systemu. Często system wdrażany podczas fazy 
pilotażowej nie udostępnia jeszcze pełnej zakładanej funkcjonalności, a jedynie 
niezbędną jej część, która będzie weryfikowana. W przypadku Projektu faza 
pilotażowa powinna zostać przeprowadzona w specjalnie dobranych placówkach 
służby zdrowia obsługujących odpowiednią reprezentacyjną grupę usługobiorców 
(np. studenci, ludzie starsi, dzieci, ludność itp.) na danym obszarze terytorialnym 
(np. województwo) z uwzględnieniem określonego zakresu świadczeń 
zdrowotnych. Wybór odpowiedniej placówki dokonywany jest podczas fazy 
przygotowanie do pilotażu.  

Innym ważnym elementem fazy pilotażowej jest możliwość zidentyfikowania 
błędów funkcjonalnych i technologicznych oraz potencjalnych ryzyk 
wdrożeniowych.  

Wnioski wyciągnięte podczas fazy pilotażowej posłużą do opracowania planu 
wdrożenia polegającym na sekwencyjnym wdrożeniu systemu w kolejnych 
placówkach (roll-out). 
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Pilotaż ma za zadanie weryfikację wdrożenia założonych celów funkcjonalnych 
i wydajnościowych. Podczas tej fazy system zostaje przetestowany w warunkach 
rzeczywistych. „Faza pilotażowa” obejmuje następujące działania: 

1. Przeprowadzenie przygotowanych szkoleń (aktualizacja dokumentacji 
w trakcie trwania fazy pilotażowej mającej na celu dostosowanie do 
odbiorców i efektywnego wykorzystania podczas roll-outu), 

2. Migracja danych do nowego rozwiązania (zadanie to będzie realizowane 
w przypadku systemów, dla których konieczna będzie migracja 
danych z istniejących rozwiązań, w szczególności Systemu Obsługi 
Rejestrów), 

3. Uruchomienie systemu, 

4. Bieżące wsparcie użytkowników: usuwanie zgłaszanych błędów, rejestracja 
zgłaszanych wymagań funkcjonalnych, 

5. Aktualizacja dokumentacji użytkownika – dostosowanie dokumentacji mające 
na celu dostosowanie do odbiorców i efektywnego wykorzystania podczas 
roll-outu, 

6. Audyt wdrożonego pilotażu systemu (np. weryfikacja praw dostępu, poziomu 
dostępności, wydajności, przepustowość łączy, pojemności, bezpieczeństwa 
danych itp.), 

7. Wypracowanie wniosków z wdrożenia: 

o eliminacja błędów przy wdrożeniu na dużą skalę, 

o doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych, 

o opracowanie niezbędnych modyfikacji systemu do wdrożenia w kolejnych 
wersjach. 

Do głównych celów pilotażu należą: 

1. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w rzeczywistych warunkach pracy, 

2. Dostosowanie systemu i planu wdrożenia do implementacji systemu na dużą 
skalę, 

3. Zdobycie doświadczeń związanych z nastawieniem i postawą specjalistów 
medycznych i personelu medycznego oraz usługobiorców do wprowadzanych 
rozwiązań, 

4. Zdobycie rzeczywistych danych o przydatności wdrażanego systemu np. do 
celów statystycznych i marketingowych, 

5. Zdobycie informacji na temat obecnie wykorzystywanych systemów 
medycznych w placówkach, 

6. Weryfikacja wpływu rozwiązania na stosunki lekarz-pacjent, nastawienia 
pacjenta do nowego rozwiązania oraz wpływu na poprawę usług medycznych, 

7. Weryfikacja stopnia wymagań funkcjonalnych i założeń technicznych (np. 
wielkość macierzy dyskowych, przepustowość łączy itp.). 

10.1.2.2.3.1.1 Wstępne założenia pilotażu elektronicznej recepty 

W początkowej fazie realizacji Projektu zaplanowano realizację prototypu 
elektronicznej recepty. Po zrealizowaniu prototypu powinno zostać 
przeprowadzone pilotażowe wdrożenie tego prototypu. 

Wdrożenie pilotażowe może być ograniczone do wybranego województwa (lub 
województw), określonej populacji, wybranych aptek, wybranej grupy 
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usługodawców oraz wybranej grupy leków. Przyjęto następujące założenia w tym 
zakresie: 

► objęcie pilotażem obszaru 1-2 województw, 

► objęcie pilotażem około 30% wystawianych recept refundowanych, 

► objęcie pilotażem nie więcej niż 30% podmiotów tj. pacjentów, lekarzy i aptek 
(punktów aptecznych) w województwie, 

► realizacja pilotażu przez okres 6 miesięcy. 

W kolejnych fazach realizacji Projektu powinny być wdrażane pilotaże kolejnych 
elementów docelowego rozwiązania. Wdrożenia pilotażowe powinny 
funkcjonować równolegle do istniejących procedur, np. stosowanych obecnie 
recept papierowych. 

10.1.2.2.3.2 Roll-out 

Jeżeli w wyniku fazy pilotażowej zostanie podjęta decyzja o rozszerzeniu 
wdrożenia, następuje roll-out systemu na pozostałe placówki objęte Projektem. 
Przed uruchomieniem roll-outu systemu powinny zostać usunięte wszystkie 
zgłoszone podczas Pilotażu błędy oraz przeanalizowane i wprowadzone 
niezbędne zmiany do systemu. 

Zmiany systemu w trakcie roll-outu powinny dotyczyć wyłącznie błędów 
krytycznych. Roll-out powinien zostać rozpoczęty jak najszybciej po zakończeniu 
fazy pilotażowej zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Roll-out obejmuje 
następujące działania: 

1. Przygotowanie planu i Roll-out na pozostałe placówki na podstawie 
doświadczeń zdobytych podczas fazy pilotażowej, 

2. Przygotowanie infrastruktury w placówkach objętych roll-outem, 

3. Zapewnienie wsparcia ze strony dostawców infrastruktury i systemu, 

4. Zapewnienie bieżącego wparcia dla użytkownika w obszarze obsługi systemu 
(ang. helpdesk), 

5. Przygotowanie systemu do utrzymania, 

6. Szkolenia użytkowników realizowane na podstawie materiałów opracowanych 
podczas fazy pilotażowej. 

Do głównych celów roll-outu należy: 

1. Uruchomienie systemu we wszystkich założonych placówkach, 

2. Zapewnienie, że użytkownicy końcowi systemu są przeszkoleni i gotowi do 
efektywnej pracy przy wykorzystaniu systemu, 

3. Udane przejęcie do utrzymania i stabilizacja systemu. 

10.1.2.2.4 Iteracyjna realizacja produktów 

Przedstawiony w niniejszym Studium harmonogram Projektu zakłada podział 
etapu realizacji na fazy: wytworzenia, dostawy i wdrożenia. Fazy te mogą być 
realizowane iteracyjnie, tzn. wytwarzane i wdrażane mogą być kolejne elementy 
produktów Projektu. Takie podejście pozwoli Beneficjentowi precyzyjniej 
monitorować status realizacji Projektu poprzez odbiór produktów częściowych 
i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka opóźnień. 
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W tym celu na etapie Projektu SIOZ powinny zostać zdefiniowane części 
poszczególnych produktów, które będą mogły być dostarczone przez wykonawcę 
i odebrane przez zamawiającego. 

Niezależnie od przyjętego sposoby realizacji produktów i wydzielenia w ich 
ramach osobno dostarczanych przez wykonawcę części, konieczne jest 
zapewnienie, że wdrożenie poszczególnych produktów zakończy się zgodnie 
z przedstawionym harmonogramem. Umożliwi to osiągnięcie założonych 
wskaźników realizacji produktów w zaplanowanym terminie. 

10.1.2.3 Audyt i utrzymanie 
Faza audytu i utrzymania powinna zostać rozpoczęta tuż po zakończeniu fazy 
„roll-out”. Istnieje możliwość przeprowadzenia audytów w etapach 
poprzedzających, w szczególności, gdy istnieje podejrzenie nieprzestrzegania 
założeń przyjętych na etapie projektowania systemu lub też standardów 
zarządzania projektem. 

10.1.2.3.1 Audyt 

W ramach fazy audytu prowadzone będą prace mające na celu: 

1. Weryfikację osiągnięcia celów Projektu lub kolejnych jego etapów i faz, 

2. Weryfikację przestrzegania założeń przyjętych na etapie projektowania 
systemu, 

3. Weryfikację przestrzegania przyjętych standardów zarządzania projektem, 
w tym zarządzania budżetem Projektu, terminowości wykonywanych prac, 

4. Audyt wdrożonego systemu (np. weryfikacja praw dostępu, poziomu 
dostępności, wydajności, przepustowość łączy, pojemności, bezpieczeństwa 
danych itp.). 

10.1.2.3.2 Utrzymanie 

W fazie tej należy m.in. opracować procedury eksploatacji, zawrzeć umowy 
utrzymaniowe i serwisowe, mierzyć i monitorować realizację usług oraz 
uwzględnić system w planie zachowania ciągłości działania.  

Eksploatacja systemu po jego wdrożeniu obejmuje także rozwój systemu w 
zakresie funkcjonalności. Należy zaznaczyć, iż działania związane z fazą 
utrzymania takie jak aktualizacja i optymalizacja architektury systemu nie są 
częścią omawianego Projektu. 

W fazie utrzymania poszczególnych produktów Beneficjent Projektu powinien 
współpracować z kluczowymi interesariuszami każdego produktów. 
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10.2 Planowane i przeprowadzone procedury 
przetargowe 
W ramach Projektu P1 planowane jest przeprowadzenie łącznie co najmniej 29 
postępowań przetargowych o łącznej wartości 670 997 tys. PLN brutto, 
przypadających na lata 2009-2014. Konieczność realizacji większej liczby 
zamówień publicznych aniżeli zakładana w momencie przygotowywania 
niniejszego SW, może wynikać z bieżących potrzeb dotyczących realizacji 
Projektu P1. 

W ramach poszczególnych postępowań zostały wyodrębnione trzy etapy:  

► Przygotowanie przetargu,  

► Realizacja przetargu; 

► Realizacja umowy  

Poniższy rysunek prezentuje poszczególne etapy związane z procedurą 
przetargową przypadającą na okres realizacji Projektu. Na rysunku każdy tych 
etapów został oznaczony innym kolorem. 

. 
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Rysunek 93 Harmonogram realizacji postępowań przetargowych w ramach Projektu P1 z uwzględnieniem wartości działań [wartości wyrażone w tys. PLN; brutto]*  

* Na rysunku został również zaznaczony etap z wiązany z fazą przygotowawczą realizacji Projektu.  

Dane liczbowe przedstawione na powyższym rysunku, w szczególności sumy i sumy pośrednie, zostały podane w zaokrągleniu. W związku z tym liczby przedstawione jako sumy i/lub sumy pośrednie mogą nie być dokładnymi sumami arytmetycznymi zaprezentowanych liczb. 

Harmonogram nie uwzględnia działań związanych z kosztami personelu zatrudnionego w CSIOZ. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Postępowania przetargowe przeprowadzone będą zgodnie z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.156. Za przygotowanie 
dokumentacji przetargowej odpowiedzialny będzie CSIOZ. 

Dokumentacja przygotowywana będzie samodzielnie przez pracowników CSIOZ 
lub na zlecenie przez firmy zewnętrzne.  

Zakłada się, iż prowadzenie postępowań przetargowych będzie należeć do 
CSIOZ, jednakże w skład komisji przetargowych będą mogli być włączani również 
profesjonaliści, którzy wspomogą beneficjenta w merytorycznej i prawnej ocenie 
ofert. 

Zaproponowany podział Projektu na postępowania przetargowe został 
opracowany przy uwzględnieniu następujących aspektów: 

► Zapewnienie interoperacyjności – oddzielenie realizacji zadań związanych 
z definiowaniem standardów (np. Projekt SIOZ), realizacją rozwiązań 
integracyjnych (Szyna Usług) oraz wytworzeniem i wdrożeniem systemów 
realizujących funkcjonalności biznesowe. 

► Zapewnienie konkurencyjności – podział wdrażanego rozwiązania na kilka 
głównych pakietów, które będą mogły być zrealizowane przez różne, 
niezależne od siebie podmioty, co przyczyni się do zapobiegania 
monopolizacji rynku przez jednego wykonawcę. 

► Minimalizacja ryzyk protestów i blokowania postępowań – pogrupowanie 
powiązanych produktów w kontrakty (w ramach których realizowany jest 
więcej niż jeden produkt) i minimalizacja zależności pomiędzy 
poszczególnymi kontraktami. Pozostałe zależności wynikają głównie 
z zapewnienia konkurencyjności i interoperacyjności (realizacja projektów 
systemów oraz infrastruktury integracyjnej w ramach niezależnych 
postępowań). 

Ze względu na powiązania pomiędzy poszczególnymi postępowaniami 
przetargowymi, istnieje istotne ryzyko opóźnień w realizacji Projektu (rozdział 
12.4, ryzyko nr 10), zwłaszcza w sytuacji gdy opóźnieniu ulegnie postępowanie od 
którego zależy wiele innych postępowań (np. Projekt SIOZ, Szyna Usług). 
Pomimo zaproponowanych sposobów reakcji, ze względu na regulacje dotyczące 
zamówień publicznych, ryzyka tego nie da się uniknąć. W przypadku wystąpienia 
opóźnień, Beneficjent ma do dyspozycji następujące środki zaradcze: 

► łączenie lub rozdzielenie postępowań, jednak pod warunkiem zgodności 
z obowiązującym prawem oraz .zachowaniem założeń dotyczących 
otwartości rozwiązania, jego interoperacyjności oraz konkurencyjności na 
rynku; 

► wykorzystanie innych niż przetarg nieograniczony trybów postępowania, które 
są dopuszczalne w zależności od konkretnej sytuacji, np. udzielenie 
zamówienia z wolnej ręki; 

► powtórzenie nieudanego postępowania przy uwzględnieniu wniosków 
płynących z ewentualnych błędów po stronie zamawiającego (np. zmiana 
wymagań względem wykonawców). 

                                                        

156 Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm. 
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10.3 Przygotowanie formalno-administracyjne 
przedsięwzięcia 

10.3.1 Wydane decyzje i pozwolenia 

Z uwagi na fakt, iż dla realizacji Projektu nie wymaga się pozyskania pozwoleń 
i decyzji administracyjnych, niniejszy punkt nie dotyczy omawianego Projektu. 

10.3.2 Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich 
pozyskania 

Z uwagi na fakt, iż dla realizacji Projektu nie wymaga się pozyskania pozwoleń 
i decyzji administracyjnych, niniejszy punkt nie dotyczy omawianego Projektu. 

10.3.3 Analiza prawna 

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę prawną Projektu. Obejmuje ona 
analizę otoczenia prawnego Projektu oraz określenie działań legislacyjnych, jakie 
powinny zostać podjęte dla optymalizacji wdrożenia Projektu. Na zakończenie 
analizy prawnej przedstawiono propozycje zarządzania ryzykiem legislacyjnym 
w Projekcie. 

Elementy analizy prawnej zostały zawarte także w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Studium Wykonalności. Dla opisanych w nim docelowych procesów 
informacyjnych oraz poszczególnych kroków tych procesów przedstawiono 
uwarunkowania prawne, w ramach których określono możliwość realizacji danego 
procesu w oparciu o istniejące regulacje prawne lub konieczność wprowadzenia 
nowych regulacji, z uwzględnieniem projektu ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia. 

10.3.3.1 Cel i zakres analizy  
Wdrożenie i realizacja Projektu wymaga zapewnienia właściwego otoczenia 
prawnego.  

Celem niniejszej analizy prawnej i legislacyjnej jest zbadanie czy obowiązujące 
regulacje prawne pozwalają na sprawne wdrożenie i funkcjonowanie Projektu oraz 
wyspecyfikowanie działań legislacyjnych, jakie powinny być podjęte dla 
optymalizacji wdrożenia Projektu.  

Analiza obejmuje swoim zakresem szereg aktów normatywnych, które stanowią 
o otoczeniu prawnym projektu, mają wpływ na Projekt i zakładane efekty jego 
realizacji.  

W szczególności analizie poddano następujące akty normatywne:  

► Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
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► Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz o Rzeczniku Praw 
Pacjenta.(Dz. U. Nr 52, poz. 417) 

► Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450, z późn. zm.), 

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

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)), 

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

► Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2000 r., Nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

► Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(Dz. U. z 193 r. Nr 61, poz. 284), 

► Karta Praw Podstawowych UE, 

► Dyrektywa 95/46/WE o ochronie danych, 

► Dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej, 

► Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych 
ram w zakresie podpisów elektronicznych, 

► Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym 
przekazywaniem danych osobowych (ETS nr 108) oraz postanowienia 
dodatkowego protokołu do Konwencji ETS nr 108 dotyczącym organów 
nadzoru i transgranicznego przepływu danych (ETS nr 181), 

► Zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych medycznych 
z 13 lutego 1997 r., 

► Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich 
w sprawie regulacji mających zastosowanie do zautomatyzowanych banków 
danych medycznych, 

► Zalecenia zawarte w treści „ Dokumentu roboczego w sprawie dostępności 
elektronicznej dokumentacji zdrowotnej w sieci” przyjętego przez 
Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji 
(Waszyngton 6-7 kwietnia 2006 r.). 

► Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm., 

► Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, 
z późn. zm.), 

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

► Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410), 

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

► Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 
r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)) 
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► Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), 

► Ustawa 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.), 

► Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), 

► Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 125, poz. 1317), 

► Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 57,poz. 602) 

► Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. 41, poz. 178 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, 
poz. 896), 

► Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, 
poz. 681 z późn. zm.), 

W zakresie analizy legislacyjnej badaniu poddano: 

► Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - wersja na dzień 
20 listopada 2008 r.  

10.3.3.2 Metoda analizy 
Analiza została przeprowadzona poprzez ocenę aspektów prawnych 
i legislacyjnych otoczenia Projektu.  

Przyjęta metoda zakłada przeprowadzenie analizy w dwóch obszarach 
badawczych:  

► zewnętrzne otoczenie prawne i legislacyjne Projektu w kontekście jego 
wpływu na możliwość realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu uwarunkowań prawnych na zakładane cele Projektu. 

► procedury prawne, dotyczące bezpośredniego otoczenia Wnioskodawcy 
mające wpływ na proces realizacji Projektu.  

W ramach założonych obszarów badawczych zostały przeprowadzone 
następujące analizy:  

► ocena aktualnego stanu prawnego; 

► ocena projektowanego stanu prawnego; 

► wskazanie aktów prawnych lub ich projektów o kluczowym znaczeniu dla 
realizacji Projektu; 

► wskazanie istotnych dla Projektu determinantów prawnych ich realizacji. 

Efektem prac analitycznych jest podsumowanie i prezentacja wniosków 
z przeprowadzonej analizy, zaprezentowane w dalszej części opracowania.  
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Na potrzeby opracowania dokonano analizy wszystkich aktów prawnych 
dotyczących systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 
uregulowań, mających wpływ na wprowadzenie Projektu. 

Przedmiotowa analiza obejmowała ocenę aktów prawnych pod względem ich 
wzajemnych powiązań, kompletności oraz ich przydatności dla wdrożenia 
całościowego systemu informacyjnego w ochronie zdrowie, którego istotnym 
elementem są medyczne rejestry podmiotowe, objęte zakresem Projektu. 

W trakcie analizy wykazano także potrzeby zmian w istniejących uregulowaniach 
prawnych lub wszczęcia procedury legislacyjnej w celu stworzenia nowego aktu 
normatywnego niezbędnego lub pożądanego dla niezakłóconego procesu 
wdrażania Projektu. 

Przyjęto metodę, w której w pierwszej kolejności poddaje się analizie przepisy 
o charakterze ogólnym, mające zastosowanie do wszelkiego rodzaju rejestrów 
i zbiorów danych osobowych, a dopiero w dalszej kolejności odniesiono się do 
przepisów regulujących konkretne rejestry podmiotowe.  

10.3.3.3 Aktualny stan prawny 

10.3.3.3.1 Wprowadzenie 

Ochrona zdrowia jest bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań państwa.  

Aktywność państwa w zakresie ochrony zdrowia wywiera wpływ na dziedziny 
życia społecznego i gospodarczego.  

Wraz z rozpoczęciem w 1999 r. reformy systemu ochrony zdrowia, prawo ochrony 
zdrowia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi prawa.  

Wychodząc od definicji systemu ochrony zdrowia rozumianego jako 
zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja 
świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych, mających na celu 
zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki, można podjąć próbę 
zdefiniowania pojęcia prawo ochrony zdrowia.  

Prawo ochrony zdrowia stanowi kompleksową gałąź prawa, regulującą wszelkie 
przejawy działalności zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, mające wpływ 
na realizację zadań państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli w tym organizację, finansowanie, zarządzanie i nadzór 
nad systemem ochrony zdrowia oraz organizację i zasady korzystania z zasobów 
tego systemu.  

Charakterystyczną cechą polskiego systemu prawnego w zakresie ochrony 
zdrowia, jest wielość aktów prawnych regulujących wprost lub pośrednio zasady 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

W kontekście zakładanego w Projektach zinformatyzowania procesu 
gromadzenia, analizy i udostępniania danych o systemie ochrony zdrowia i 
danych medycznych, obowiązujące przepisy wymagają szeregu zmian i 
dostosowania do wymogów, jakie stawiane są przed społeczeństwem 
informacyjnym.  

Plan budowy społeczeństwa informacyjnego został uchwalony na posiedzeniu 
w Lizbonie 23-24 marca 2000 r. (strategia lizbońska).  

Na szczycie w Sewilli został przyjęty plan eEurope 2005 Information Society for 
All, który zobowiązał kraje członkowskie do: rozwinięcia usług elektronicznych 
(e-government, e-learninig i e-health) oraz zapewnienia powszechnego dostępu 
do internetu.  
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W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy został przyjęty program European 
Information Society 2010 według którego technologie informacyjne mają stać się 
motorem trwałego wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego.  

Konsekwencją budowy społeczeństwa informacyjnego w UE jest ustanowienie 
w Programie Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego (Decyzja 
1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r.) celu, 
którym jest „gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych na poziomie 
wspólnotowym do celu skutecznego monitorowania zdrowia publicznego na 
poziomie wspólnotowym, oraz w celu uzyskania obiektywnych, rzetelnych oraz 
zgodnych i porównywalnych informacji, które można wymieniać, które 
umożliwiłyby Komisji i Państwom Członkowskim poprawienie informacji 
przekazywanych społeczeństwu oraz formułowanie właściwych strategii, polityk 
i działań mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego” w tym: 

► umożliwienie „poprawy informacji i wiedzy na temat rozwoju zdrowia 
publicznego”, 

► „poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na 
zagrożenia dla zdrowia,”  

► umożliwienie podjęcia skutecznych działań „promujących zdrowie oraz 
zapobiegających chorobom...” 

Ponadto, w Planie Działań dla Europejskiego e-Health na lata 2004 – 2010, 
o którym mowa w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 30.04.2004 („E-health 
– making healthcare better for European citizens: An action plan for a European 
e-Health Area”. Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee and 
Committee of the Regions. Brussels, 30.4.2004 COM (2004)356 final), 
zobowiązano kraje członkowskie do podjęcia m.in. następujących działań:  

► poprawy informacji i wiedzy na temat krajowej opieki zdrowotnej 
i ubezpieczeń zdrowotnych na terenie całej wspólnoty; 

► promocji e-Health w związku z większą mobilnością zawodową na terenie 
Unii Europejskiej; 

► konieczności uruchomienia elektronicznych usług medycznych takich jak: 
telekonsultacje, e-recepty, e-skierowania, telemonitoring i teleopieka; 

► uruchomienia elektronicznych ubezpieczeń zdrowotnych. 

Na gruncie polskim zasady i kierunki przebudowy istniejącej infrastruktury 
informacyjnej zostały wyznaczone ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 
z późn. zm.) oraz Planie Informatyzacji Państwa. 

Mając na uwadze powyższe, analizę systemu prawnego stanowiącego otoczenie 
zewnętrzne Projektu rozpoczęto od tego aktu prawnego.  

Akty prawne zostały podzielone na 5 poziomów: 

► Poziom 0 - akt normatywny pozostający bez wpływu na Projekt, 

► Poziom 1 – akt normatywny o informacyjnym charakterze, 

► Poziom 2 - akt normatywny wywierający pośredni wpływ na Projekt, 

► Poziom 3 - akt normatywny o istotnym znaczeniu dla Projekt, 

► Poziom 4- akt normatywny o kluczowym znaczeniu dla Projekt. 
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10.3.3.3.2 Zewnętrzne otoczenie prawne Projektu 

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

Tabela 38 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
jest aktem o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania Projektu.  

Najistotniejszym elementem ustawy jest ustanowienie Planu Informatyzacji 
Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu. Ustawa 
określa zasady funkcjonowania systemów informatycznych i rejestrów publicznych 
oraz procesy informatyzacji realizacji zadań publicznych. 

Ustawa ustala zasady:  

► ustalania minimalnych, gwarantujących otwartość standardów 
informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do 
realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, 

► dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań 
publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów 
informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do 
realizacji zadań publicznych, 

► dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących 
otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji z podmiotami publicznymi, 

► kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów 
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami 
publicznymi, 

► wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, 
pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami 
publicznymi, 

► ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu 
umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów 
elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów 
publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi.  

 

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
ma istotne znaczenie dla Projektu, zarówno w sferze technicznej, organizacyjnej, 
finansowej jak i funkcjonalnej.  

Należy zaznaczyć, że dostosowanie istniejących rejestrów podmiotowych do 
wymagań określonych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, spowoduje, że ze względów technicznych aplikacje obsługujące te 
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rejestry będą gotowe do współdziałania z systemem SIOZ, w szczególności do 
współpracy z innymi rejestrami. Należy podkreślić jednak, że przepisy te określają 
tylko techniczne aspekty funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz 
rejestrów, nie stanowiąc przy tym podstawy materialnoprawnej przetwarzania (w 
tym udostępniania) poszczególnych kategorii danych osobowych. Podstawę taką 
stanowią przepisu omawianej dalej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy 
regulujące działanie poszczególnych rejestrów publicznych oraz projekt ustawy o 
systemach informacyjnych w ochronie zdrowia.  

Należy dodać, że w tym obszarze istotnym elementem procesu wdrażania 
Projektu jest projektowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, która 
doprecyzowuje przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne w odniesieniu do informatyzacji ochrony zdrowia. 

 

Wprowadzenie przez ustawę definicji rejestru publicznego, pozwala na wyraźne 
zakwalifikowanie wszelkich rejestrów, ewidencji, wykazów, list, spisów albo innych 
formę ewidencji, służących do realizacji zadań publicznych, prowadzonych przez 
podmiot publiczny w ochronie zdrowia na podstawie odrębnych przepisów 
ustawowych do kategorii zbiorów danych podlegających zasadom określonym 
w ustawie.  

Ponadto w art.  3 pkt 10 określono, że przez  minimalne wymagania dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej rozumie się zespół cech 
informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk 
elementów  strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartość pola danych, 
służących do zapewnienia spójności prowadzenie rejestrów publicznych oraz 
wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi.  

W myśl art. 14 podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany:  

1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu 
systemów teleinformatycznych;  

2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej;  

3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji 
z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu 
systemów teleinformatycznych.  

Dalej zgodnie z art. 15 podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia 
podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, 
realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek 
powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny 
dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tych zadań. Dane te powinny być udostępniane drogą 
elektroniczną i mogą być wykorzystane wyłącznie przez podmiot, któremu 
udostępniono dane do realizacji zadań publicznych.  

Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić 
możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę 
dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do 
jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych 
lub środków komunikacji elektronicznej.  

Wymianę tą  jest obowiązany prowadzić  w formie elektronicznej:  
1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne 
wymagania dla systemów teleinformatycznych;  
2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w formie elektronicznej.  
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Dla określenia funkcjonalności poszczególnych elementów Projektu, niebagatelne 
znaczenie mają uregulowania zawarte w aktach wykonawczych do omawianej 
ustawy.  

Szczególnie istotne dla wdrożenia Projektu są rozporządzenia opisano 
w kolejnych podrozdziałach. 

10.3.3.3.2.1.1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego 
i weryfikacji tego badania. (D. U. z 2005 r. Nr 217, poz.1836) 

Podstawa prawna: art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Rozporządzenie określa: 

► metodykę, warunki i tryb sporządzania testów akceptacyjnych; 

► sposób postępowania w zakresie badania poprawności wdrożenia struktur 
dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów 
komunikacyjnych i szyfrujących oraz sposób dokumentowania wyników 
badania i weryfikacji badania; 

► rodzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu; 

► zakres informacji dotyczących oprogramowania interfejsowego oraz sposób 
i tryb przekazywania tych informacji; 

► wzór oświadczenia o wyniku badania oraz wyniku weryfikacji badania 
oprogramowania interfejsowego. 

Zapisy rozporządzenia w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania 
oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania, stanowią podstawę do 
przeprowadzenia badań systemów teleinformatycznych używanych do realizacji 
zadań publicznych w celu zapewnienia spójnego ich działania. 

Dla osiągnięcia celów Projektu omawiane rozporządzenie ma kluczowe 
znaczenie.  

10.3.3.3.2.1.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
212, poz. 1766)  

Podstawa prawna: art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

W omawianym rozporządzeniu, ustawodawca określając minimalne wymagania 
dla systemów teleinformatycznych używanych przez podmioty publiczne do 
realizacji zadań publicznych określił ich właściwości oraz cechy w zakresie 
funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności 
i pielęgnowalności, odnosząc się do norm ISO zatwierdzonych przez krajową 
jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania 
tych systemów.  

Dodatkowo ustawodawca nałożył obowiązek wyposażenia systemów 
teleinformatycznych w składniki sprzętowe i oprogramowanie umożliwiające 
wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji 
zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 
stosownie do zakresu działania tych systemów, a także zapewniające dostęp do 
zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do 
realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych 
w załącznikach do rozporządzenia.  

W kontekście Projektu, istotnym jest nałożenie na podmiot publiczny 
administrujący systemem obowiązku opracowania, wdrożenia i modyfikacji 
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w zależności od potrzeb polityki bezpieczeństwa dla systemów 
teleinformatycznych używanych przez ten podmiot do realizacji zadań 
publicznych, przy opracowaniu której powinien uwzględniać postanowienia 
Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji. 

Omawiane rozporządzenie zawiera istotne zapisy ukierunkowujące na 
zastosowanie określonych norm, przy tworzeniu tych systemów.  

10.3.3.3.2.1.3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie 
elektronicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1781)  

Podstawa prawna: art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w formie elektronicznej.  

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, jeżeli w wymianie informacji w formie 
elektronicznej, w tym z rejestrami publicznymi, stosuje się cechę informacyjną 
tożsamą, co do treści z cechą informacyjną wymienioną w załączniku do 
rozporządzenia, należy tę cechę zastosować zgodnie z definicją określoną w tym 
załączniku. Rozporządzenie definiuje cechy informacyjne takie jak: PESEL, 
nazwisko, imię, składowe adresu, NIP, REGON, działki ewidencyjne.   

10.3.3.3.2.1.4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. 
w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego. (Dz. U. z 2005 r. Nr 
210, poz.1748) 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Rozporządzenie określa zasady i tryb prowadzenia kontroli podmiotów 
Publicznych, w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne pod względem zgodności z minimalnymi 
wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. 

Dla Projektu postanowienia rozporządzenia mają szczególne znaczenie, gdyż 
regulują kwestie związane ze sprawowaniem przez Państwo nadzoru nad 
funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w odniesieniu do składników 
sprzętowych i oprogramowania umożliwiającego wymianę danych z innymi 
systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych, 
stosowanych protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz bezpieczeństwa 
informacji.  

Powyższe w połączeniu z postanowieniami rozporządzenia Ministra Nauki 
i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla 
osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1656), daje rękojmię prowadzenia nadzoru w sposób 
profesjonalny i zorganizowany, co będzie miało pozytywny wpływ na 
funkcjonowanie Projektu i przyczyni się do realizacji celów w nich założonych. 

10.3.3.3.2.1.5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, 
zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 205,poz.1692) 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych 
zgromadzonych w rejestrze publicznym, podmiotowi publicznemu albo podmiotowi 
niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na 
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podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez 
podmiot publiczny ich realizacji. 

Niniejsze rozporządzenie z uwagi na swój ogólny charakter nie ma kluczowego 
znaczenia dla Projektu, gdyż ustawodawca wydając ten akt odsyła do zasad 
udostępniania danych pochodzących z rejestrów publicznych zawartych w 
ustawach regulujących ich funkcjonowanie. Istotne jest jednak to, że 
rozporządzenie określa zakres danych we wniosku o udostępnienie danych 
zgromadzonych w rejestrze.  

Jednakże w przypadku, gdyby projekt ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, nie wszedł w życie, omawiany akt prawny stałby się w niektórych 
przypadkach podstawowym źródłem prawa dla Projektu w zakresie udostępniania 
danych.  

 

10.3.3.3.2.1.6 Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 26 września 2005 r. w sprawie 
warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych 
podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005, Nr 200, poz.1651)  

Podstawa prawna: art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Rozporządzenie określa warunki organizacyjno-techniczne doręczania 
dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym oraz formę urzędowego 
poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów. 

Użyte w rozporządzeniu określenia, definiują elementy systemu umożliwiającego 
doręczanie dokumentów w formie elektronicznej takie jak: elektroniczna skrzynka 
podawcza, struktura fizyczna dokumentu elektronicznego, struktura logiczna 
dokumentu elektronicznego, urzędowe poświadczenie odbioru czy zakres 
użytkowy dokumentu elektronicznego.  

Dla Projektu,  zapisy omawianego rozporządzenia stanowią podstawę do 
określania funkcjonalności poszczególnych systemów teleinformatycznych.  

Istotnym dla tej funkcjonalności jest zapis zawarty w § 3 ust. 2 rozporządzenia 
w myśl którego dopuszcza się stosowanie struktur fizycznych dokumentów 
elektronicznych wykorzystujących inne formaty danych niż określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku wymiany 
danych dotyczących ochrony zdrowia między publicznymi i niepublicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej. 

Ustawodawca ograniczył możliwość wymiany danych przy wykorzystaniu innych 
formatów danych niż wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
do zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych).  

Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę cele Projektu, ich zakładaną 
funkcjonalność oraz fakt, że katalog podmiotów realizujących zadania z zakresu 
ochrony zdrowia jest znacznie szerszy niż określono to w analizowanym 
rozporządzeniu – należałoby znowelizować zapisy rozporządzenia.  

Pierwszym wariantem nowelizacji byłoby wprowadzenie w miejsce istniejącego 
zapisu § 3 ust. 2, postanowienia umożliwiającego przekazywanie danych przy 
wykorzystaniu innych formatów danych niż wskazane w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, pomiędzy świadczeniodawcami w rozumieniu art. 
5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004. Nr 210, poz.2135 z późn. 
zm.).  
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W drugim wariancie nowelizacji rozporządzenia, (optymalnym) uzależnionym od 
wejścia w życie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, można 
by zastąpić aktualne brzmienie § 3 ust. 2 rozporządzenia, zapisem 
umożliwiającym przekazywanie danych przy wykorzystaniu innych formatów 
danych niż wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pomiędzy 
usługodawcami w rozumieniu zapisów art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 17 września 
2007 o systemie informacji w ochronie zdrowia.  

10.3.3.3.2.2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) 

Tabela 39 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa m.in. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług 
drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu 
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych 
osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w powiązaniu z ustawą 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa 
o podpisie elektronicznym, stanowią istotny element systemu prawnego 
bezpośrednio oddziaływujący na Projekty.  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w powiązaniu z ustawą 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawą 
o podpisie elektronicznym, stanowią istotny element systemu prawnego 
bezpośrednio oddziaływujący na Projekt. Ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną ma znaczący wpływ na funkcjonowanie platform elektronicznych 
składających się na SIOZ, w szczególności w obszarze obowiązków usługodawcy 
świadczącego usługi drogą elektroniczną, odpowiedzialności usługodawcy z tytułu 
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasad ochrony danych osobowych 
osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

10.3.3.3.2.3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000.Nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

Kodeks Postępowania Administracyjnego ma dość istotne znaczenie z punktu 
widzenia realizacji Projektu. Odnosząc ten akt prawny do kwestii planowania, 
realizacji i monitorowania zdarzeń medycznych można stwierdzić jedynie, że w 
trybie Kpa dyrektorzy oddziałów wojewódzkich i prezes NFZ wydają decyzje 
administracyjne, dotyczące prawa do świadczeń oraz objęcia obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego (art. 109 i 110 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ponadto organy te wydają 
decyzje administracyjne dotyczące odwołań od rozstrzygnięć postępowań w 
sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 154 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych). 

Większe znaczenia Kpa ma dla prowadzenia wszelkich rejestrów. Prowadzenia 
takich rejestrów jest bowiem związane z wydawaniem zaświadczeń w celu 
urzędowego potwierdzenia określonych faktów. Wydawanie zaświadczeń co do 
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zasady odbywa się w trybie wskazanym w Dziale VII Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Ponadto Kodeks Postępowania Administracyjnego ma 
zastosowanie przy rejestracji zakładów opieki zdrowotnej Ministra w stosownych 
rejestrach. 

10.3.3.3.2.3.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 
2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1664). 

Rozporządzenie określa strukturę i sposób doręczania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, a także warunki techniczno-organizacyjne ich doręczania, w tym 
formę urzędowego poświadczenia odbioru tych pism przez adresata oraz sposób 
udostępniania kopii. Zastosowanie rozporządzenia ogranicza się do działań 
organów administracji w toku postępowania administracyjnego. Znaczenie 
rozporządzenia dla realizacji Projektu jest analogiczne do znaczenia Kodeksu. 
Postępowania Administracyjnego. 

10.3.3.3.2.4 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 
130, poz. 1450 z późn. zm.) 

Tabela 40 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa o podpisie elektronicznym określa warunki stosowania podpisu 
elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług 
certyfikacyjnych w tym obowiązki podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne 
oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.  

Ustawa wprowadza szereg definicji istotnych dla realizacji Projektu. 

Podpis elektroniczny w zakresie informatyzacji procesu gromadzenia i 
udostępniania danych medycznych odgrywa znaczącą rolę dla uwiarygodnienia 
operacji i ich poświadczenia. Zapisy ustawy o podpisie elektronicznym 
determinują funkcjonalność systemów informatycznych, w których przy 
elektronicznym przekazywaniu danych niezbędne jest ich poświadczenie 
(podpisanie).  

Zastosowanie podpisu elektronicznego w ochronie zdrowia przy założeniu pełnej 
elektronizacji dokumentacji medycznej zyska na znaczeniu i umożliwi pełne 
wdrożenie zakładanych w tym zakresie funkcjonalności.  

Z uwagi na masowy charakter przedsięwzięcia polegającego na zaopatrzeniu 
świadczeniodawców i ich pracowników w certyfikaty, które zakłada się w Projektu, 
wątpliwości może budzić skomplikowana procedura uzyskania certyfikatu oraz 
jego koszt.  
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10.3.3.3.2.5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

Tabela 41 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania Projektu     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz 
prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane 
w zbiorach danych. 

Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych: 

► w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach 
ewidencyjnych, 

► w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych 
poza zbiorem danych. 

Dla Projektu, kluczowe znaczenie ma obowiązek rejestracji zbioru danych 
osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym 
mowa w art. 40 ustawy. 

W myśl art. 23 ustawy przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalne tylko 
wtedy: 
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie 
dotyczących jej danych,   
2)  jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa,   
3)  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej 
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 
żądanie osoby, której dane dotyczą,  
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla 
dobra publicznego,   
5)  jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  
 

Na użytek niniejszej analizy zasadne jest omówienie przesłanek uchylających 
zakaz przetwarzania danych  z pkt 2 i 4.  

Należy tutaj wskazać, że zgodnie z art. 51 Konstytucji RP przepis nakładający na 
jednostkę obowiązek ujawnienia informacji dotyczących jej osoby musi mieć rangę 
ustawową. Oznacza to, że tylko przepis ustawy może przyznać podmiotowi 
uprawnienie do pozyskiwania danych osobowych, któremu odpowiada obowiązek 
ich udzielenia przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli natomiast na osobie, której 
dane dotyczą, nie ciąży obowiązek udzielania informacji jej dotyczących, to 
podmiot publiczny może przetwarzać dane osobowe również wtedy, gdy 
uprawnienie wynika z przepisu niższej rangi. (tak: Andrzej Drozd, Ustawa o 
ochronie danych osobowych. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 
Warszawa 2005). 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, 
jeżeli jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego. Można przyjąć, że zadania realizowane dla dobra 
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publicznego to przede wszystkim zadania użyteczności publicznej. Do zadań tych 
należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa, w tym m.in. 
zaopatrywanie ludności w wodę, energię elektryczną, gazową, cieplną, 
utrzymywanie dróg i komunikacji, rozwój nauki, zapewnienie oświaty, opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej, realizacja różnego rodzaju potrzeb kulturalnych i 
innych zadań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Należy 
podkreślić, że realizacja tych zadań przez podmiot publiczny musi wynikać z 
przepisu prawa. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że 
zadaniami realizowanymi dla dobra publicznego jest np. przekazanie przez NFZ  
List lekarzy uprawnionych do wystawania recept na refundowane leki Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej, a za jej pośrednictwem poszczególnym aptekom. (tak: Andrzej 
Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wydawnictwo 
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005) 

Istotne jest też podkreślenie, że w instytucjach ochrony zdrowia przetwarzane są 
dane osobowe sensytywne, o których mowa w art. 27 ustawy. Danymi tymi są 
dane ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 
związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach 
lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu 
i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym. Co do zasady przetwarzanie tych danych jest 
zabronione (art. 27 ust. 1). 

Przetwarzanie danych powyższych danych jest jednak dopuszczalne, jeżeli: 

► osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi 
o usunięcie dotyczących jej danych, 

► przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez 
zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, 

► przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, 
nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu 
ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora, 

► jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych 
związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych 
organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, 
filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych 
dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób 
utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością 
i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych, 

► przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw 
przed sądem, 

► przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 
odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres 
przetwarzanych danych jest określony w ustawie, 

► przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się 
zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, 
zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje 
ochrony danych osobowych, 

► przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości 
publicznej przez osobę, której dane dotyczą, 

► jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania 
rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub 
stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może 
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następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały 
przetworzone, 

► przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw 
i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym.(art. 27 ust. 2). 

Z punktu widzenia realizacji Projektu, istotne znaczenie ma, wydane na podstawie 
art. 39a ustawy, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Rozporządzenie określa: 

► sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną; 

► podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych; 

► wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych 
i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Mając na względzie możliwość przekazania przetwarzania danych w drodze usług 
outsourcingowych poza np. siedzibę gestora rejestru, należy zwrócić uwagę na 
art. 31 dotyczący powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu 
podmiotowi. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten może przetwarzać 
dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie oraz jest obowiązany 
przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór 
danych oraz spełnić wymagania określone w przepisach. W zakresie 
przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator 
danych. W przypadku powierzenia przetwarzania danych odpowiedzialność za 
przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, 
co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za 
przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową. 

Reasumując, rejestry podmiotowe wymienione w dalszej części obejmują zarówno 
dane osobowe zwykłe, jak również dane osobowe „sensytywne”. W związku z tym 
przy realizacji projektu, niezbędne jest, aby w przepisach rangi ustawowej zawarto 
przepisy odnoszące się do obowiązku przekazywania danych osobowych do 
jednostki, która upoważniona będzie do ich przetwarzania. Upoważnienie takie 
zawarte będzie w projektowanej ustawie o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, która zakłada nowelizację szeregu przepisów odnoszących się do 
prowadzenia rejestrów.  

Należy tutaj zaznaczyć, że w chwili obecnej zakres danych, do których 
przetwarzania uprawniony jest Minister Zdrowia jest niewystarczający do 
stworzenia SIOZ. Np. zakres danych przetwarzany zgodnie z art. 188 ust. 3 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz przekazywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 
2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 
informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich 
przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i 
sejmikom województw.(Dz. U. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271 z późn. zm.) – jest 
bardzo ograniczony. 

W przypadku gdyby nie weszła w życie ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, niezbędne byłoby nałożenie na płatników, świadczeniodawców i inne 
podmioty, obowiązku przekazywania danych niezbędnych o stworzenia SIOZ. Jak 



Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia 

 Studium Wykonalności dla projektu 363 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

wspomniano, nałożenie takiego obowiązku powinno nastąpić w akcie rangi 
ustawowej, szczególnie ze względu na dane wrażliwe.  

10.3.3.3.2.6 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz o Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). 

10.3.3.3.2.6.1 Wprowadzenie  

Analizowany ustawa o prawach pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta ma 
charakter aktu normatywnego porządkującego w polskim systemie prawnym 
kwestie praw pacjenta.  

W ustawie na poziomie jednego aktu powszechnie obowiązującego sformułowano 
najważniejsze prawa pacjenta, zawarte dotychczas w wielu aktach prawnych.  

10.3.3.3.2.6.2 Omówienie ustawy 

W ustawie wprowadza się legalną definicję pojęcia „pacjent”, której 
w obowiązujących przepisach prawa nie ma.  

Z punktu widzenia realizacji praw pacjenta niezmiernie istotne jest wprowadzenie 
jednoznacznej i klarownej zasady odpłatności za koszty realizacji niektórych  
z praw pacjenta.  

Przyjęte w projekcie rozwiązanie z założenia ma być znacznie bardziej czytelne – 
szczególnie dla pacjentów i ich rodzin – niż art. 19 ust. 4 obowiązującej ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.  

Jednocześnie zgodnie z ideą transparentności wprowadza się wymóg 
zapewnienia jawności i dostępności informacji o wysokości opłat, co pozwoli 
zapobiegać ponoszeniu przez pacjentów nieformalnych opłat.  

Większość regulacji zawartych w ustawie stanowi uszczegółowienie praw 
pacjenta, którymi są: 

► prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej 
wiedzy medycznej, 

► prawo do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego w rozumieniu przepisów o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, 

► prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, 

► prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, 

► prawo do zachowania przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym 
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, w tajemnicy informacji związanych 
z pacjentem (w tym dotyczących jego stanu zdrowia), 

► prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych 
lub odmowy takiej zgody, 

► prawo do pisemnej zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego lub innej 
procedury medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, 

► prawo do intymności i poszanowania godności osobistej, 

► prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia, 

► prawo do opieki duszpasterskiej, 

► prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie, 
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► prawo do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lekarza.  

 

W ustawie proponuje się nowe rozwiązania uprawniające pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy nie 
zgadzają się z rozpoznaniem dokonanym przez lekarza orzekającego o stanie 
zdrowia pacjenta, jeżeli to orzeczenia ma wpływ na jego prawa lub obowiązki 
wynikające z przepisów prawa.  
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw 
Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia 
wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia 
pacjenta. 
Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

W art. 32 ust. 5 ustawy nałożono na ministra właściwego do spraw zdrowia 
obowiązek określenia sposobu działania Komisji Lekarskiej działającej przy 
okręgowej radzie lekarskiej rozpatrującej sprzeciw pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego od rozpoznania dokonanego przez lekarza. 

W ustawie wprowadza się instytucję Rzecznika Praw Pacjenta stojącego na straży 
praw pacjenta określonych w ustawie i innych przepisach prawa.  

Rzecznika powołuje na Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w trybie 
otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór na stanowisko Rzecznika 
przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 
liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 
wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie 
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, 
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.  

Rzecznik może zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych 
organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, 
zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami. W sprawach cywilnych 
Rzecznik może spowodować wszczęcie postępowania lub brać udział w toczącym 
się postępowaniu.  

Ponadto Rzecznik będzie mógł zwrócić się do organów władzy publicznej, 
organizacji lub instytucji o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, 
a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, 
zwrócić się do właściwych organów, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Rzecznika Praw Dziecka, organizacji lub instytucji o podjęcie na rzecz pacjenta 
działań z zakresu ich kompetencji, opiniować projekty aktów prawnych 
dotyczących zakresu jego działania.  

Dla realizacji Projektu najistotniejsze znaczenie ma umieszczenie w art. 30 
ustawy delegacji do wydania aktów wykonawczych, które maja uregulować 
rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania, 
uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do 
dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych 
i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

W myśl art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji 
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 
Nr 76, poz. 641), do czasu wejścia w  życie aktów wykonawczych wydanych 
na podstawie niniejszej ustawy, zachowują moc rozporządzenia wydane na 
podstawie art. 18 ust. 8 i 9, art. 19b ust. 2, art. 66a ust. 6 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, art. 20 ust. 8 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia  2011 r.  
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10.3.3.3.2.7 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 439 z późn. zm.) 

Tabela 42 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa nakłada na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek 
corocznego sporządzania i publikowania w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Narodowego Rachunku Zdrowia (art. 25 
ust. 1 pkt 3).  

W myśl art. 5 pkt 15a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych Narodowym Rachunkiem Zdrowia jest zestawienie 
wszystkich wydatków na ochronę zdrowia, uwzględniające źródła finansowania 
ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz funkcje tych usług, oparte na 
zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych.  

Narodowy Rachunek Zdrowia opracowywany jest na podstawie badań 
prowadzonych na zasadzie obowiązku w rozumieniu ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

 

10.3.3.3.2.8 Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności (Dz. U. z 193 r. Nr 61, poz. 284) 

Karta Praw Podstawowych UE 

W dniu 19 stycznia 1993 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw 
Człowieka, a z dniem 1 maja 1993 r. uznała kompetencje Europejskiej Komisji 
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie rozpatrywania skarg 
indywidualnych. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych z powyższych regulacji należy 
wyprowadzić dwie podstawowe zasady: zasadę adekwatności i zasadę równowagi 
praw i interesów stron. Zasadę adekwatności przyjmuje się za naczelną zasadę 
związaną z przetwarzaniem danych. Wynika już z art. 8 ust. 1 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 
284), która stanowi, że każda osoba ma prawo do poszanowania swojego życia 
prywatnego i rodzinnego. Regułę tę przyjmuje art. 8 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej: każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go 
dotyczą. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za 
zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej 
ustawą. 

Akty powyższe, chociaż kluczowe w kwestii ochrony danych osobowych i prawa 
do prywatności, ze względu na znaczny stopień ogólności nie będą miały 
decydującego znaczenia przy realizacji programu. 
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10.3.3.3.2.9 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 

Zawiera definicje podstawowych terminów odnoszących się do dziedziny danych 
osobowych, ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania 
i udostępniania danych osobowych. Określa zasady i warunki zgodności 
przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane 
dotyczą  

Ustawą z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33, poz. 285), nastąpiło dostosowanie ustawy o 
ochronie danych osobowych do wymagań ww. dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. (źródło: uzasadnienie projektu ustawy) 

Nowelizacją objęła m in. przepisy dotyczące: zakresu przedmiotowego i 
podmiotowego ustawy (art. 2 ust. 2, art. 3, art. 3a), przesłanek dopuszczalności 
przetwarzania danych (art. 23 ust. 1), obowiązków informacyjnych (art. 24-25), 
praw osób, których dane dotyczą (art. 32 ust. 1), zabezpieczenia danych 
osobowych (art. 36-39a), rejestracji zbiorów danych (art. 41 ust. 1) oraz 
transgranicznego przepływu danych (art. 47-48).  

W związku z dostosowaniem ustawy do ww. dyrektywy nie wymaga ona 
dodatkowego omówienia. 

10.3.3.3.2.10 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony 
prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie 
prywatności i komunikacji elektronicznej) (Dz. Urz. WE L 201 z 31.7.2002) 

Dyrektywa 2002/58/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia 
ekwiwalentnego stopnia ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, 
a w szczególności prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych w sektorze komunikacji elektronicznej oraz do zapewnienia 
swobodnego przepływu tych danych osobowych we wspólnocie. Przepisy 
niniejszej dyrektywy rozwijają i uzupełniają postanowienia Dyrektywy 95/46/WE 
w zakresie celów wymienionych wyżej. Ponadto przepisy Dyrektywy 2002/58/WE 
zapewniają ochronę uzasadnionych interesów abonentów będących osobami 
prawnymi. Dyrektywa 2002/58/WE uchyla Dyrektywę 97/66/WE z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze telekomunikacyjnym. Uchylenie to nastąpiło z dniem31 października 
2003 r. Do tego czasu państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie 
postanowienia Dyrektywy 2002/58/WE. (źródło: strona internetowa GIODO) 

Dyrektywa powyższa została zaimplementowana do polskiego porządku 
prawnego ustawą projektów dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1800), w związku z czym nie ma potrzeby jej szerszego 
omawiania.  

10.3.3.3.2.11 Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 

Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie stosowania podpisów elektronicznych 
oraz przyczynienie się do ich uznania prawnego. Ustanawia ona ramy prawne 
odnoszące się do podpisów elektronicznych i niektórych usług certyfikacyjnych, w 
celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dyrektywa nie 
obejmuje aspektów związanych z zawieraniem i ważnością umów lub innych 
zobowiązań prawnych, dla których wymagana jest określona forma przewidziana 
przez prawo krajowe lub wspólnotowe, nie narusza ona również zasad i 
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ograniczeń odnoszących się do stosowania z dokumentów określonych w prawie 
krajowym lub wspólnotowym.  

Znaczenie powyższego aktu prawnego dla Projektu jest ściśle powiązane 
z ustawą o podpisie elektronicznym. 

10.3.3.3.2.12 Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym 
przekazywaniem danych osobowych (ETS nr 108) oraz postanowienia 
dodatkowego protokołu do Konwencji ETS nr 108 dotyczącym organów 
nadzoru i transgranicznego przepływu danych (ETS nr 181) 

Niniejsza Konwencja ma na celu zagwarantowanie, na terytorium każdej ze Stron, 
każdej osobie fizycznej, niezależnie od jej narodowości i miejsca zamieszkania, 
poszanowanie jej praw i podstawowych wolności, w szczególności prawa do 
prywatności, w związku z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych 
osobowych. 

W dniu 21 kwietnia 1999 r. Polska podpisała Konwencję Nr 108 RE. Konwencja 
została ratyfikowana przez Polskę 24 maja 2002 r.  

10.3.3.3.2.13 Zalecenia Rady Europy nr R(97)5 w sprawie ochrony danych medycznych 
z 13 lutego 1997 r.  

Określa podstawowe zasady dotyczące zbierania, gromadzenia, wymiany i innych 
operacji dokonywanych na danych o charakterze medycznym, przesądzając kto, 
do jakich celów i w jakim zakresie może je przetwarzać. Wskazuje, że: ochrona 
danych medycznych dzieci nienarodzonych jest taka sama, jak w przypadku 
każdej innej osoby; dane medyczne mogą być wykorzystane tylko dla celów 
profilaktyki, leczenia i diagnozy - wykorzystywanie w innym celu, np. 
postępowania sądowego czy prowadzonego śledztwa, powinno być uregulowane 
odpowiednimi przepisami prawa; przekazywanie danych medycznych za granicę 
jest możliwe tylko w przypadku poddania ich wcześniejszej anonimizacji 
i wykorzystania wyłącznie w celu badań naukowych.  

10.3.3.3.2.14 Rekomendacja R (81) 1 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich 
w sprawie regulacji mających zastosowanie do zautomatyzowanych 
banków danych medycznych (przyjęta przez Komitet Ministrów 
23 stycznia 1981 r., w czasie 328 spotkania Ministrów Delegatów) 

Rekomendacja ta dotyczy elektronicznych banków danych medycznych 
stworzonych na potrzeby opieki medycznej, zdrowia publicznego, zarządzania 
instytucjami zdrowotnymi. O zakładaniu takich banków danych medycznych, bądź 
zmianie już istniejących baz danych, każdorazowo muszą być informowane osoby 
zainteresowane. Regulamin banku danych powinien zawierać takie informacje jak: 
cel tworzenia banku, jakie informacje będzie zawierał, kto będzie administratorem 
itd. Dostęp do tych danych mogą mieć tylko pracownicy instytucji zdrowotnych.  
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10.3.3.3.2.15 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 

Tabela 43 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej jest jednym z podstawowych aktów 
prawnych regulujących funkcjonowanie nie tylko samych zakładów opieki 
zdrowotnej, ale samego systemu ochrony zdrowia.  

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zawiera szereg definicji, określających 
pojęcia funkcjonujące w prawie ochrony zdrowia a dodatkowo określa środowisko 
realizacji Projektu – zakłady opieki zdrowotnej.  

W kontekście Projektu najistotniejsze znaczenie mają uregulowania dotyczące:  

► form prawnych, sposobu i trybu tworzenia, przekształcania i likwidacji 
zakładów opieki zdrowotnej w tym funkcjonowania rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej, ,  

► definicji świadczenia zdrowotnego,  

► zarządzania i form gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej,  

► kontroli zakładów opieki zdrowotnej i zasad sprawowania nadzoru nad nimi.  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zakłada, że 
rejestr zakładów opieki zdrowotnej jest rejestrem jawnym, zawierającym wykaz 
wszystkich zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie danego 
województwa lub wykaz zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem 
założycielskim jest minister lub centralny organ administracji rządowej, albo 
publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.  

W sferze prawa publicznego organowi prowadzącemu rejestr, którym w myśl 
zapisów art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest wojewoda 
i Minister Zdrowia przypisano funkcję rejestracyjną, ewidencyjną i quasi 
koncesyjną.  

Organom rejestrowym przyznano również funkcje kontrolne nad działalnością 
zakładów opieki zdrowotnej. W myśl art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
Ministrowi Zdrowia, w stosunku do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, oraz 
wojewodzie, w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność 
na obszarze województwa, przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli, pod 
względem zgodności z prawem, celowości i gospodarności działalności 
prowadzonej przez zakład, obejmującej w szczególności: wizytację pomieszczeń 
zakładu, obserwowanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, sprawdzanie przestrzegania spełniania wymagań dotyczących 
dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, wyrobów medycznych oraz ambulansów sanitarnych, żądanie 
informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, ocenę realizacji 
zadań statutowych, w tym dostępności i poziomu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, ocenę prawidłowości gospodarowania mieniem w publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej, ocenę prawidłowości gospodarowania środkami 
publicznymi. Organom tym przyznano również prawo do wydawania zaleceń 
pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
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prawo do wydawania decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości.  

Przyznanie tak szerokich uprawnień przez ustawodawcę organom rejestrowym 
pozwala na postawienie tezy, że działalność zakładów opieki zdrowotnej podlega 
szczególnej kontroli, a rozpoczęcie działalności w tym zakresie wymaga 
spełnienia specjalnych warunków. Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, gdyż 
organizowanie świadczenia usług niematerialnych należy do sfery działalności 
administracji publicznej, a niemożność organizacyjna, materialna i techniczna 
organów administracji do prowadzenia takiej działalności powoduje, że 
świadczenie usług niematerialnych w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych 
powierza się specjalnie powołanym do tego celu zakładom opieki zdrowotnej, 
które w nauce prawa administracyjnego noszą miano zakładów 
administracyjnych157. 

Nadto przyznanie uprawnień kontrolnych organom rejestrowym w zakresie 
kontrolowania zarówno warunków technicznych, organizacyjnych, finansowych 
i medycznych udzielania świadczeń wyraźnie wskazuje na szczególną dbałość, 
jaką Państwo przywiązuje do jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.  

Analizując przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, nasuwa się 
wniosek, że zadania kontrolne określone przez ustawodawcę powinny mieć ścisły 
związek z danymi zawartymi w rejestrze. Inaczej mówiąc, dane, jakimi dysponuje 
organ rejestrowy powinny określać pewien pożądany czy w przypadku rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej- deklarowany stan organizacji a kontrola powinna 
rejestrować i oceniać w oparciu o obiektywne mierniki odstępstwa od tego stanu.  

W myśl przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podstawą 
wpisu zakładu opieki zdrowotnej do rejestru jest stwierdzenie przez organ 
prowadzący rejestr, że zakład spełnia wymagania określone w art. 9-11 ustawy.  

Wymagania określone w art. 9 ustawy dotyczą pomieszczeń i urządzeń zakładu, 
które powinny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej158 i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
medycznych159.  

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
w § 10 ust. 2 pkt. 3 lit. e 1, dokumentem potwierdzającym spełnianie przez zakład 
opieki zdrowotnej wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej jest przedstawienie postanowienia organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu. Postanowienie to wydawane 
jest w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

Dokładna analiza rzeczonego rozporządzenia pozwala na stwierdzenie, że 
warunki jakie stawia się zakładom ustawodawca odnoszą się jedynie do 
warunków lokalowych i infrastruktury technicznej budynków i pomieszczeń 
zakładów opieki zdrowotnej, nie określając minimalnych norm wyposażenia 
w aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju i zakresie określonym w statucie. W obecnym stanie prawnym i 
faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, w której organ rejestrowy wydając 

                                                        
157 J.Boć” Prawo administracyjne” Wrocław 2002  
158 Dz.U.Nr 116, poz.985 z późn. zm.  
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zezwolenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, 
podejmując decyzję posiłkuje się jedynie opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
co do warunków lokalowych i technicznych, nie mając żadnych narzędzi prawnych 
do zweryfikowania możliwości udzielania świadczeń zadeklarowanych w statucie 
zakładu. 

Paradoksalnie minimalne normy wyposażenia w sprzęt medyczny, dostępu do 
diagnostyki i kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń, które 
de facto determinują rodzaj i zakres udzielanych przez zakład opieki zdrowotnej 
świadczeń określane są na mocy art. 146 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych160 
przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc przez organ, który z 
założenia nie jest organizatorem opieki zdrowotnej. Należy uczynić zastrzeżenie, 
że określenie powyższych wymagań przez Prezesa NFZ nie ma charakteru prawa 
powszechnie obowiązującego i staje się elementem stosunku umownego 
łączącego świadczeniodawców i Fundusz.  

Wobec powyższego mamy do czynienia z sytuacją, w której organ rejestrowy 
wydając zezwolenie na działalność – rejestrując zakład, nie wie czy zakład jest 
odpowiednio wyposażony, czy posiada odpowiednie narzędzia do udzielania 
świadczeń w określonym zakresie i rodzaju, a także czy osoby udzielające 
świadczeń zdrowotnych w rejestrowanym zakładzie posiadają stosowne 
kwalifikacje do ich udzielania określone odrębnymi przepisami.  

Mając na uwadze powyższe, należałoby zastanowić się nad stworzeniem w formie 
aktu prawa powszechnie obowiązującego minimalnych warunków, jakie musiałby 
spełnić zakład opieki zdrowotnej, aby organ rejestrowy mógł dokonać wpisu w 
rejestrze zakładów. Rozporządzenie to mogłoby zasadzać się na warunkach, jakie 
stworzył NFZ na potrzeby konkursu ofert i stanowić rozszerzenie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

Powyższe rozwiązanie pozwoliłoby na wyeliminowanie z rynku zakładów, które nie 
posiadają odpowiedniego sprzętu i aparatury medycznej, poprzez odmowę 
rejestracji danej komórki czy jednostki organizacyjnej zakładu, a także dałoby 
solidne podstawy zakładom opieki zdrowotnej do funkcjonowania, poprzez 
stabilność warunków stawianych im przy udzielaniu świadczeń. Takie rozwiązanie 
doprowadziłoby do sytuacji, w której rejestr zakładów opieki zdrowotnej spełniałby 
swoją funkcję w pełni, a NFZ określałby zamiast warunków minimalnych, warunki 
rankingujące zakład w konkursie ofert, co byłoby zgodne z zasadami 
przeprowadzania postępowań konkursowych.  

Odmiennym zagadnieniem w zakresie spełniania przez zakład wymogów 
określonych w art. 9 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, jest brak podstaw prawnych do przekazywania przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną organowi prowadzącemu rejestr, informacji odnośnie 
niespełniania przez zakład wymogów sanitarno- epidemiologicznych. Projekt 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zakłada taką zmianę.  

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, państwowy inspektor sanitarny niezależnie od przysługujących mu 
uprawnień wynikających z ustawy, w razie stwierdzenia istotnych uchybień 
w działalności kontrolowanej jednostki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub 
życie ludzi, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej 
jednostki lub jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą 
jednostką. Taki zapis w kontekście przepisów ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, gdzie organem sprawującym nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej 
jest zgodnie z art. 67 ust. 1 organ, który utworzył zakład, uniemożliwia 
powiadamianie organu rejestrowego o uchybieniach uniemożliwiających 
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funkcjonowanie zakładu lub jego części. Brak takiej informacji czyni niemożliwym 
wypełnienie przez organ prowadzący rejestr zadań dotyczących monitorowania 
i kontrolowania spełniania przez zakład warunków określonych w art. 9 ust. 1 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego też dla wzmocnienia funkcji 
kontrolnej organu prowadzącego rejestr, należałoby wnieść zmianę do ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w której państwowy inspektor sanitarny 
w przypadku, stwierdzenia istotnych uchybień w działalności zakładów opieki 
zdrowotnej, mających wpływa na stan zdrowia lub życie ludzi zobowiązany byłby 
do zawiadomienia organu prowadzącego rejestr, który na tej podstawie mógłby 
zastosować sankcje wynikające z art. 15 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
z wykreśleniem zakładu z rejestru włącznie. 

Dodatkowym warunkiem rejestracji, stawianym zakładom opieki zdrowotnej jest 
stosowanie wyrobów medycznych, odpowiadającym wymogom określonym 
w ustawie o wyrobach medycznych161. Skoro uzyskanie wpisu do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej warunkowane jest spełnianiem wymogów określonych 
w art. 9-11 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, to logiczną konsekwencją takich 
postanowień byłoby wniesienie zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, w której w § 10 do katalogu 
dokumentów dołączanych do wniosku o wpis zakładu do rejestru włączono by 
oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, że wyroby medyczne, w które 
wyposażony jest zakład odpowiadają wymogom określonym w przepisach 
odrębnych.  

Podobnie rzecz miałaby się z potwierdzeniem przez organ tworzący zakład 
spełniania przez rejestrowany zakład opieki zdrowotnej wymogów określonych 
w art. 10 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wówczas należałoby 
wnieść zmianę do rozporządzenia, która nakładałaby na podmiot tworzący zakład 
obowiązek złożenia oświadczenia, że wszystkie osoby, które będą udzielać 
świadczeń zdrowotnych w zakładzie, wykonują zawód medyczny oraz spełniają 
wymagania określone odrębnymi przepisami.  

W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z sytuacją, w której zgodnie z art. 
13 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podstawą wpisu do rejestru jest 
stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że zakład opieki zdrowotnej spełnia 
wymagania określone w art. 9-11, co nie znajduje odzwierciedlenia 
w dokumentach przedkładanych organom rejestrowym, a co za tym idzie 
uniemożliwia organowi prowadzącemu rejestr bez wszczynania kontroli 
potwierdzenie, że warunki określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 
zostały przez rejestrowany zakład spełnione. Dołączenie do wniosku oświadczeń, 
o których wspomniano powyżej stanowiłoby jednocześnie przesłankę do 
określenia pożądanego stanu prawnego, który byłby odniesieniem do działań 
kontrolnych przeprowadzanych w trybie art. 65 w związku z art. 15 ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej.  

Oczywiście optymalnym byłoby, aby w momencie rejestracji zakładu opieki 
zdrowotnej do wniosku o wpis zakładu do rejestru dołączano informację 
zawierającą liczbę osób wykonujących zawód medyczny uwzględniającą przy tym 
specjalność i numer prawa do wykonywania zawodu (w przypadkach określonych 
przepisami odrębnymi), co pozwoliłoby na posiadanie przez rejestr zakładów 
opieki zdrowotnej pełnej informacji o kwalifikacjach personelu determinujących 
możliwość udzielania świadczeń w określonym zakresie i rodzaju. Wprowadzanie 
takich danych do rejestru wymagałoby stworzenia przepisów odnoszących się do 
minimalnych kwalifikacji personelu medycznego udzielającego świadczeń 
zdrowotnych określonego rodzaju, w określonych komórkach organizacyjnych 
zakładu.  

Odebranie przez organ prowadzący rejestr zakładów opieki zdrowotnej 
oświadczenia od podmiotu tworzącego zakład, dotyczącego spełniania przez 
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zakład warunku stosowania wyrobów medycznych zgodnych z ustawą o wyrobach 
medycznych, ma istotne znaczenie z uwagi na zapisy tej ustawy.  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych na użytkownika 
wyrobu medycznego nakłada jedynie obowiązek zachowania należytej 
staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania 
przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji 
używania dostarczonej przez wytwórcę162. Wszelkie sankcje dotyczące 
wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do używania wyrobów medycznych 
obciąża wytwórcę i dystrybutora. Oświadczenie złożone przy wniosku o wpis do 
rejestru zakładów opieki zdrowotnej, stanowiłoby podstawę do nałożenia przez 
organ prowadzący rejestr sankcji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 
ustawy o wyrobach medycznych przez zakład, który zobowiązał się do 
użytkowania jedynie wyrobów medycznych odpowiadających przepisom ustawy 
o wyrobach medycznych. Wówczas sankcja nałożona na zakład opieki zdrowotnej 
dotyczyłaby faktu niezachowania należytej staranności przy nabywaniu i używaniu 
wyrobu medycznego bez rozstrzygania o winie dystrybutora czy wytwórcy, co 
byłoby zgodne z zapisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej odnoszącymi się 
do rejestru zakładów oraz kontroli przeprowadzanej przez organy rejestrowe.  

Dokonanie wpisu zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów, warunkowane 
jest również posiadaniem przez zakład opieki zdrowotnej statutu.  

Ustawodawca w art. 11 ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przypisał 
statutowi rolę aktu prawnego o charakterze ustrojowym. Statut określa ustrój 
zakładu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nie uregulowane 
w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Statut powinien określać 
w szczególności: nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych 
świadczeń, cele i zadania zakładu, siedzibę i obszar działania, rodzaje i zakres 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, organy zakładu i strukturę organizacyjną 
oraz formę gospodarki finansowej. Zapisy statutu określają charakter prawny 
zakładu i jego organizację. Konstrukcja art. 11 ust. 2 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej pozwala na wprowadzenie do statutu uregulowań wykraczających 
poza obowiązkowy katalog określony w przywołanym artykule. Ustawodawca nie 
ograniczył organu założycielskiego w dowolnym kształtowaniu treści statutu, nie 
dał także prawa organowi prowadzącemu rejestr do odmowy wpisu do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej zakładu, którego statut narusza np. prawa pacjenta 
czy obowiązujący porządek prawny. Statut spełniający wymogi określone w art. 
11 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w myśl ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej jest wystarczającą podstawą do dokonania wpisu. Dlatego też 
uzasadnionym byłoby, aby organ prowadzący rejestr mógł odmówić wpisu do 
rejestru zakładu, którego statut w sposób rażący narusza obowiązujący porządek 
prawny. Obok statutu ustawodawca przewidział dla zakładów opieki zdrowotnej 
obowiązek posiadania regulaminu porządkowego.  

Regulamin porządkowy, o którym mowa w art. 18 a ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej z uwagi na charakter, jaki nadano mu w ustawie o zakładach opieki 
zdrowotnej należy zaliczyć do kategorii aktów organizacyjnych. Regulamin określa 
organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie 
opieki zdrowotnej. Regulamin porządkowy określa w szczególności przebieg 
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej 
dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu 
opieki zdrowotnej; organizację i zadania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakresy czynności pracowników 
oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności 
funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, 
administracyjnym i gospodarczym; warunki współdziałania z innymi zakładami 
opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia 
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pacjentów i ciągłości postępowania; prawa i obowiązki pacjenta, obowiązki 
zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta. 

Nie ulega wątpliwości, że intencją ustawodawcy było, aby każdy zakład opieki 
zdrowotnej posiadał regulamin porządkowy, który w swojej treści zawierałby 
postanowienia odnoszące się do zasad funkcjonowania zakładu w zakresie 
realizacji jego zadań statutowych. O ile statut jest aktem erekcyjnym, określającym 
podstawowe cechy zakładu o tyle regulamin porządkowy jest precyzyjnym 
uregulowaniem zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie i 
funkcjonowania tego zakładu jako zespołu osób i środków majątkowych 
powołanego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.  

W kontekście obowiązków organu rejestrowego w zakresie przeprowadzania 
kontroli zakładów opieki zdrowotnej wynikających z art. 65 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, regulamin porządkowy powinien stanowić punkt odniesienia dla 
oceny zastanego w trakcie kontroli stanu organizacji w zakresie realizacji zadań 
statutowych zakładu, w tym dostępności i poziomu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych.  

Z punktu widzenia kompleksowości danych zawartych w rejestrze, obowiązków 
kontrolnych organu rejestrowego oraz trybu nadawania regulaminu 
porządkowego163, regulamin porządkowy powinien być jednym z dokumentów, 
który powinien być dołączany do wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej.  

Powyższa zmiana doprowadziłaby do uzyskania przez organ prowadzący rejestr 
kompletu danych na temat zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń, podmiotów 
zewnętrznych realizujących zadania zakładu na rzecz jego pacjentów, warunków 
organizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.  

Odrębnym zagadnieniem związanym z rejestrem zakładów opieki zdrowotnej oraz 
funkcją kontrolną przypisaną organom rejestrowym jest kwestia ujawniania w 
rejestrze tzw. umów outsourcingowych. 

W miarę upowszechniania się w Polsce outsourcingu, zakłady opieki zdrowotnej 
analizując swoją sytuację finansową i organizacyjną coraz częściej sięgają po 
umowy outsourcingowe także w zakresie swojej działalności podstawowej.  

W myśl art. 18 a ust. 1 a pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, regulamin 
porządkowy powinien zawierać dane odnoszące się do warunków zakładu 
z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości 
diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. Aby rejestr zakładów 
opieki zdrowotnej zawierał komplet danych odnoszących się do realizacji zadań 
statutowych przez zakład, należałoby rozszerzyć zakres danych przedstawianych 
organowi rejestrowemu o wykaz podmiotów realizujących zadania zakładu opieki 
zdrowotnej w zakresie działalności podstawowej. Powyższe dane miałyby 
ograniczony zakres i dotyczyłyby zakresu udzielanych świadczeń, nazwy 
podmiotu realizującego zadania zakładu, jego siedziby oraz numeru wpisu do 
właściwego rejestru.  

Innym zagadnieniem odnoszącym się do samych czynności rejestracyjnych jest 
zachwianie pewnej chronologii zdarzeń oraz zakresu kompetencji organów 
zakładu opieki zdrowotnej lub organu założycielskiego w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.  

W myśl art. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej to 
wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony 
i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, co 
w powiązaniu z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie 

                                                        
163 zgodnie z art. 18 a ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – regulamin porządkowy 
zakładu ustala jego kierownik.  
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postanowiono, że zakład może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu 
do rejestru, co daje podstawę do twierdzenia, że w chwili wniesienia do organu 
rejestrowego wniosku o wpis do rejestru zakład powinien być w pełni 
zorganizowany i wyposażony. Być może to było podstawą do przyjęcia 
rozwiązania w rozporządzeniu w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, 
w myśl którego wniosek o wpis zakładu do rejestru składa kierownik. 
Ustawodawca niejako pośrednio rozróżnił 2 stadia funkcjonowania zakładu opieki 
zdrowotnej.  

W pierwszym etap to powołanie zakładu, przez organ tworzący zakład, drugi to 
etap rozpoczęcia działalności zakładu po wpisie do rejestru. Przy rejestracji 
zakładu opieki zdrowotnej należy zastanowić się, czy kierownik zakładu opieki 
zdrowotnej może reprezentować zakład i czy zakład opieki zdrowotnej może być 
stroną w postępowaniu administracyjnym toczącym się w sprawie wpisu zakładu 
do rejestru zakładów opieki zdrowotnej?  

Kodeks postępowania administracyjnego określa, że „stronami mogą być osoby 
fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej.164 „Jednocześnie KPA stanowi, że „zdolność prawną 
i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa 
cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”165 Kodeks cywilny 
rozróżnia dwa rodzaje osób, które mają zdolność prawną: osoby cywilne i osoby 
prawne. Dodatkowo w art. 331§ 1 KC, stwierdza, że „do jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 
stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.”  

Zdolność prawna to możność bycia (stania się) podmiotem praw i obowiązków. 
Zdolność prawna ma charakter abstrakcyjny i obejmuje przesłanki i konsekwencje 
bycia osobą lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną Zdolności 
prawnej przeciwstawia się w doktrynie zdolność czynną (zdolność do czynności 
prawnych). Zdolność do czynności prawnych obejmuje personalne kwalifikacje 
osoby, od których zależy możność wywołania przez osobę swoim zachowaniem 
skutków w sferze prawa cywilnego, a także jak wynika z art. 30 KPA w sferze 
prawa administracyjnego 166.  

Z przywołanych przepisów KC i KPA wynika, że nie wszystkim rodzajom zakładów 
opieki zdrowotnej można przypisać atrybut zdolności prawnej w myśl prawa 
administracyjnego czy cywilnego.  

W przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej powołanych na mocy 
uchwały lub rozporządzenia organów, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 1-3a ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej, działających w formie zakładów lub jednostek 
budżetowych, mogą być stroną w postępowaniu administracyjnym, gdyż na 
podstawie art. 20 i 24 w związku z art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych167, zaliczane są do państwowych i samorządowych 
jednostek organizacyjnych, którym KPA w art. 29 przyznaje prawo do bycia 
stroną. W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
które co prawda nabywają osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do KRS, 
a więc po wpisaniu zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej to w ich 
przypadku można również przyznać im na podstawie art. 29 KPA zdolność do 
występowania przed organami administracji publicznej, gdyż samodzielne 

                                                        
164 Art. 29 Kodeksu postępowania administracyjnego  
165 Art. 30. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  
166 M.Pazdan w Kodeks Cywilny – komentarz, CH Beck, Tom I, 2 wydanie, Warszawa 1999, 
str.60 i nast.  
167 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.  
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publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak wskazuje na to wyrok WSA we Wrocławiu 
z 19 listopada 2005 r. (sygn. akt III SA/Wr 221/05; publ. OSS 2006/1/13) jest 
samorządową jednostką organizacyjną.  

W przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, trudno jest 
zakwalifikować je do kategorii podmiotów, którym przypisana jest w formie 
ustawowej zdolność do czynności prawnych.  

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, nie posiada zdolności prawnej, gdyż nie 
jest osobą fizyczną, osobą prawną, państwową czy samorządową jednostką 
organizacyjną, ani też nie należy do kategorii jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest jedynie formą wykonywania 
działalności, natomiast podmiotem praw i obowiązków związanych 
z prowadzeniem i reprezentowaniem zakładu jest organ założycielski, a co za tym 
idzie stroną w prowadzonym przez organ rejestrowy postępowaniu 
administracyjnym może być tylko organ założycielski.  

Mając na uwadze powyższe zawarcie w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej zapisu, że kierownik składa 
wniosek o wpis zakładu do rejestru, jest nieprawidłowy z punktu widzenia prawa 
administracyjnego. Co prawda kierownik jest statutowym organem zakładu, 
powołanym do jego reprezentowania, a więc posiadającym zdolność do czynności 
prawnych, jednakże brak zdolności prawnej zakładu, a co za tym idzie 
niemożność bycia stroną, pozbawia kierownika legitymacji do reprezentowania 
w postępowaniu administracyjnym podmiotu, który nie może być stroną.  

Z uwagi na powyższe oraz prawa organu tworzącego zakład opieki zdrowotnej 
w stosunku zarówno do publicznego, samodzielnego i niepublicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, stosownym byłoby, aby wniosek jak i wszelkie zmiany 
i wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej dokonywane byłyby przez 
organ tworzący zakład. Jest to znaczne uproszczenie konstrukcji prawnej 
rozporządzenia mający jednocześnie charakter porządkujący i praktyczny. Skoro 
organ założycielski nadaje statut, zatwierdza jego zmianę, a co za tym idzie 
kształtuje zakres i rodzaj udzielanych świadczeń, decyduje o formie gospodarki 
finansowej, decyduje o samej organizacji zakładu, jego istnieniu lub nie, po 
likwidacji zakładu ponosi odpowiedzialność za jego zobowiązania - to organ 
założycielski powinien wnosić wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie zakładu 
z rejestru. 

Proponowane rozwiązanie zapobiegłoby sytuacjom, do których dochodzi na 
gruncie postępowania administracyjnego w ramach rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej, gdy kierownik zakładu będący jednocześnie wspólnikiem spółki – 
organu tworzącego zakład, jest w konflikcie z pozostałymi wspólnikami i 
wykorzystuje zapisy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej do blokowania nie tylko wniesienia zmiany do rejestru 
co do zmiany kierownika zakładu, ale blokuje także wszelkie zmiany we wpisie do 
rejestru.  

Konsekwencją powyższego, powinno być rozbudowanie części wpisów do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej o dane dotyczące organu, który założył zakład, 
a w szczególności o zasady reprezentacji. Co prawda dane takie znajdują się 
w dokumentach stanowiących akta rejestrowe, ale nie podlegają wpisowi do 
rejestru, a co za tym idzie w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia zmiany organowi 
prowadzącemu rejestr, gdyż przywołany artykuł stanowi, że „zakład opieki 
zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu 
faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po 
wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze”. 

Dlatego też należałoby wprowadzić zmianę w zapisie art. 14 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, w myśl której obowiązkowi zgłoszenia zmiany organowi 
prowadzącemu rejestr podlegałyby wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego 
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odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i 
dotyczące danych zawartych w rejestrze i aktach rejestrowych.  

Część z zaproponowanych zmian ma charakter systemowy i wiąże się 
z koniecznością opracowania i wdrożenia pewnych standardów opieki zdrowotnej 
na poziomie zakładów, dlatego wymagają one dokładnego przemyślenia, 
opracowania i wdrożenia, a następnie konsekwentnego egzekwowania ich 
przestrzegania przez organ rejestrowy. Z punktu widzenia Państwa i jego 
konstytucyjnego obowiązku zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa 
zdrowotnego, dokładne uregulowanie zasad funkcjonowania zakładów opieki 
zdrowotnej ma istotne znaczenie dla całego systemu w tym i wprowadzenia 
projektowanej sieci szpitali.  

Na obecnym etapie należałoby skupić się na uporządkowaniu przepisów 
dotyczących rejestru zakładów opieki zdrowotnej i wyposażeniu organu 
prowadzącego rejestr w narzędzia pozwalające mu na aktywne i efektywne 
wykorzystanie uprawnień, jakie daje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. 

Uporządkowanie i ujednolicenie przepisów w zakresie rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej oraz dostosowanie ich do zakładanej funkcjonalności Projektu P2 oraz 
celów określonych w projekcie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
pozwoli na niezakłóconą realizację Projektu.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
w części dotyczącej rejestru zakładów opieki zdrowotnej, realizuje część 
postulatów wymienionych powyżej, co pozwala na postawienie tezy, że 
ewentualna zmiana podstawy prawnej funkcjonowania rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej nie będzie wpływała negatywnie na realizację Projektu.  

Dla określenia funkcjonalności Projektu, niebagatelne znaczenie mają 
uregulowania zawarte w aktach wykonawczych do omawianej ustawy.  

Szczególnie istotne dla wdrożenia Projektu są rozporządzenia opisane 
w kolejnych podrozdziałach. 

10.3.3.3.2.15.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.)  

Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej.  

Rozporządzenie określa dane objęte wpisem do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej, wzór tego rejestru i tryb dokonywania w nim wpisów, zmian wpisów 
oraz wykreśleń. 

W przedmiotowym rozporządzeniu opisano sposób i zasady prowadzenia ksiąg 
rejestrowych oraz system teleinformatyczny RZOZ służące do wprowadzania, 
gromadzenia i udostępniania danych z elektronicznej bazy danych rejestrowych, 
utrzymywania skrzynek poczty elektronicznej na potrzeby zakładów, organów 
rejestrowych oraz administratora centralnego.  

W omawianym rozporządzeniu administratorem centralnym systemu RZOZ, 
ustanowiono Wnioskodawcę – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia.  

Rozporządzenie jest aktem prawnym o charterze źródłowym dla Projektu P1, 
pośrednio decydującym z uwagi na dane gromadzone w systemie 
teleinformatycznym określonym w tym Projekcie na Projekt P1.  

Wdrożenie zmian zaproponowanych w części analizy poświęconej ustawie 
o zakładach opieki zdrowotnej, w znacznym stopniu ułatwi wdrożenie 
i funkcjonowanie Projektu P1.  

Brak omawianych powyżej zmian lub ich opóźnienie nie będzie miało znaczącego 
wpływu na Projekty, tym bardziej, że w projektowanej ustawie o systemie 
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informacji w ochronie zdrowia, przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone, a 
zasady funkcjonowania rejestru zakładów opieki zdrowotnej w sposób 
szczegółowy i pragmatyczny opisane.  

10.3.3.3.2.15.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu 
jej przetwarzania. (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.)  

Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej.  

Uwaga. Rozporządzenie na mocy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), zachowuje moc do czasu wejścia w  życie aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta,  nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia  2011 r.  

 

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej określa: 

► rodzaje dokumentacji medycznej wytwarzanej w zakładach opieki zdrowotnej, 
uwzględniającą specyfikę działalności zakładów, 

► sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, 

► sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.  

 

W analizowanym rozporządzeniu, podobnie jak w ustawie o zakładach opieki 
zdrowotnej nie zawarto definicji dokumentacji medycznej.  

Ustawodawca ograniczył się do wyspecyfikowania rodzajów dokumentacji 
medycznej i określenia zakresu informacji, jakie poszczególne rodzaje 
dokumentów powinny zawierać.  

Mając na uwadze cele Projektu, na szczególną uwagę zasługują zapisy 
rozporządzenia odnoszące się do uregulowań związanych z przechowywaniem 
i udostępnianiem dokumentacji medycznej, a także z dokumentacją prowadzoną 
w formie elektronicznej.  

Zagadnienia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, zawarte 
w analizowanym rozporządzeniu, w kontekście zakładanych w Projekcie celów 
wymagają niewielkiej korekty.  

Obszarem, jaki należałoby poddać nowelizacji to rozdział 5 rozporządzenia 
„Przechowywanie dokumentacji”  

W tym zakresie należałoby dopuścić możliwość przechowywania wewnętrznej 
dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej poza zakładem, 
który tę dokumentację wytworzył.  

Takie rozwiązanie pozwoliłoby zakładom opieki zdrowotnej zawrzeć umowę 
outsourcingu na przechowywanie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie 
elektronicznej.  

Nadto, należałoby dookreślić w rozdziale 7 omawianego rozporządzenia, 
minimalne wymagania techniczne dla tworzonej dokumentacji medycznej. 
Odwołanie się ustawodawcy do przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
jest niewystarczające. 
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10.3.3.3.2.15.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  Administracji Ministra dnia 
25 października 2007 r. Ministra sprawie rodzaju i zakresu przetwarzania 
dokumentacji medycznej Ministra zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez 
ministra właściwego ds. wewnętrznych (Dz. U. Nr 217, 1614) 

Uwaga. Rozporządzenie na mocy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), zachowuje moc do czasu wejścia w  życie aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta,  nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia  2011 r.  

10.3.3.3.2.15.4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla 
osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. Ministra. Nr 
185, poz. 1319) 

Uwaga. Rozporządzenie na mocy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), zachowuje moc do czasu wejścia w  życie aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta,  nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia  2011 r.  

10.3.3.3.2.15.5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu 
resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz 
szczegółowych zasad ich nadawania. (Dz. U. z 2004 r. Nr 170, poz. 1797) 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.  

System resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz 
szczegółowe zasady ich nadawania, określony w analizowanym rozporządzeniu 
ma istotne znaczenie dla Projektu P1.  

Przedmiotowe rozporządzenie wymaga nowelizacji, która powinna doprowadzić 
do nadania niektórym komórkom i jednostkom organizacyjnym odrębnego kodu 
resortowego i wprowadzenia do rozporządzenia komórek i jednostek 
organizacyjnych w nim nieujętych.  

Przedstawione przez Wnioskodawcę w dokumentach źródłowych propozycje 
w tym zakresie wydają się być uzasadnione. Proponowana nowelizacja 
rozporządzenia ma charakter porządkujący i uaktualniający.  

10.3.3.3.2.16 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410). 

Tabela 44 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu 
państwowego ratownictwa medycznego oraz zasady zapewnienia edukacji 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ustawa ma kluczowe znaczenie w 
zakresie realizacji Projektu, szczególnie w zakresie planowania i organizacji 
systemu ratownictwa medycznego.  
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Zgodnie z art. 19 ustawy nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister 
właściwy do spraw zdrowia. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu 
oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. 

Do zadań wojewody należy sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu 
na okres trzech lat z możliwością corocznej aktualizacji. 

Plan obejmuje w szczególności: 

► charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących 
wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia 
katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie 
klęski żywiołowej; 

► liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, 
(szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) 

► sposób koordynowania działań jednostek systemu; 

► kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego; 

► sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami 
systemu, z innych województw, zapewniający sprawne i skuteczne ratowanie 
życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw; 

► sposób współpracy jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z 
systemem; 

► określenie lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i obszarów przez 
nie obsługiwanych; 

► opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego w celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
zestawienia koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających 
możliwość niezbędnych przekierowań połączeń z centrum powiadamiania 
ratunkowego do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego. 

Wojewoda, w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego wojewódzkiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia, umieszcza w planie: 

► odpowiednią do potrzeb liczbę szpitalnych oddziałów ratunkowych i określa 
ich rozmieszczenie, kierując się kryterium zapewnienia odpowiedniego czasu 
dotarcia z miejsca zdarzenia do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz liczbą 
zdarzeń; 

► wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego. 
Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów 
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów na wykonywanie 
medycznych czynności ratunkowych. 

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy wojewoda prowadzi w formie elektronicznej 
lub pisemnej ewidencję jednostek systemu z obszaru województwa. 

Odnosząc powyższe uwagi do Projektu należy stwierdzić, że przy tworzeniu planu 
działania systemu ratownictwa medycznego zasadne będzie korzystanie z 
Systemu Informacji Medycznej i Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Również 
zwrotnie systemy te powinny być zasilane o dane dotyczące zdarzeń medycznych 
związanych z ratownictwem medycznym, generowane przez jednostki ratownictwa 
medycznego.  
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W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w związku z wejściem w życie 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustawy funkcjonujący 
dotychczas Rejestr Jednostek Ratownictwa Medycznego przestał funkcjonować. 
Księgi rejestrowe jednostek ratownictwa medycznego obejmują dane na dzień 31 
grudnia 2006 r. 

Dane o komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń z zakresu 
ratownictwa medycznego ujęte są w rejestrach zakładów opieki zdrowotnej. 

Przy planowaniu działań ratowniczych zasadne jest uwzględnienie danych 
zawartych w rejestrze jednostek współpracujących z systemem ratownictwa 
medycznego, prowadzonym przez wojewodę na podstawie art. 17  

Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w 
szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki 
ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. 
zm.), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. 

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje 
ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są 
obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących 
z systemem. 

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy 
osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Omawiana ustawa ma duże znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu P1. 
Funkcjonowanie rejestru ma również znaczenie z punktu widzenia realizacji 
projektu P1, ze względu na planowanie działań ratowniczych, a także P2 ze 
względu na dostęp do rejestru jednostek współpracujących (rejestracja, wypisy 
itp.). 

Ponadto zasadne wydaje się założenie, zasilania systemów informatycznych 
realizowanych w ramach w projektach P1 oraz P2, danymi ze wskazanych 
powyżej rejestrów wojewody. 

10.3.3.3.2.17 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) 

Tabela 45 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.  

Dla realizacji Projektu najistotniejszymi elementami zawartymi w analizowanej 
ustawie są zapisy związane z: 

► rejestrami prowadzonymi przez organy samorządu zawodowego, 

► formami prawnymi wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 
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► receptami lekarskimi.  

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty obok ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej i innych ustaw regulujących zasady funkcjonowania podmiotów rynku 
medycznego, jest istotnym elementem wpływającym na  Projekt.  

Dla określenia funkcjonalności Projektu, niebagatelne znaczenie mają 
uregulowania zawarte w aktach wykonawczych do omawianej ustawy.  

Szczególnie istotne dla wdrożenia i funkcjonowania Projektu, są rozporządzenia 
opisane w kolejnych podrozdziałach. 

10.3.3.3.2.17.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2005 r. Nr 213, poz.1779 z późn. 
zm.)168 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium 
diagnostycznym. (Dz. U. z 2007 r. Nr 150, poz.1073)169 

Oba analizowane rozporządzenia, zawierające wykaz specjalizacji lekarskich mają 
wpływ na Projekt P1. Określenie specjalizacji lekarskich przypisanych konkretnym 
osobom fizycznych pozwoli także na dokładne zewidencjonowanie i analizę 
zdarzeń medycznych w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanej w 
ramach projektu P1.  

Ponadto rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 
reguluje funkcjonowanie Rejestru Lekarzy Prowadzących Specjalizację, objętego 
zakresem Projektu P1. Rejestr prowadzi Centrum Zdrowia Publicznego przy 
wojewodzie.  

Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej 
określonego układu danych: 

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

o dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członem 
identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. 
zm.4)), 

o czterocyfrowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów 
specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny, stanowiącego 
załącznik nr 8 do rozporządzenia, 

o jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza dentysty: 
1 - dla lekarza, 
2 - dla lekarza dentysty, 
3 - dla lekarza posiadającego jednocześnie tytuł zawodowy lekarza 

i lekarza dentysty, 

                                                        

168 Podstawa prawna: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty 

169 Podstawa prawna: art. 16 ust. 2(a) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty 
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o siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty; 

2) imię (imiona) i nazwisko lekarza; 

3) nazwisko rodowe; 

4) obywatelstwo; 

5) data i miejsce urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca; 

6) numer PESEL; 

7) numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej; 

8) numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu 
lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"; 

9) posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania; 

10) data i wynik zakończenia postępowania kwalifikacyjnego; 

11) numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie 
wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca; 

12) tryb odbywania specjalizacji lub zasady finansowania specjalizacji odbywanej 
przez lekarza cudzoziemca; 

13) data i numer skierowania do odbywania specjalizacji; 

14) numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur 
medycznych; 

15) nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w 
której odbywana jest specjalizacja; 

16) imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadane specjalizacje, stanowisko; 

17) data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego; 

18) data przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to 
zostało przedłużone; 

19) data uzyskania zaliczenia PES; 

20) adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania specjalizacji 
z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki 
organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas specjalizację, tryb 
odbywania specjalizacji, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika 
specjalizacji, dotychczasowy okres trwania specjalizacji; 

21) adnotacje dotyczące wykreślenia lekarza z rejestru. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 
(Dz. Nr 239, poz. 1739).170 

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach 
dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w 
zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

                                                        

170 Podstawa prawna: art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 
191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) 
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10.3.3.3.2.17.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów 
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk 
lekarskich i grupowych praktyk lekarskich.(Dz. U. z 2007 r. Nr 03, poz. 20)171 

Rozporządzenie określa: 

► szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów 
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk 
lekarskich i grupowych praktyk lekarskich; 

► wzory wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk 
lekarskich; 

► wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk 
lekarskich; 

► sposób prowadzenia rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk 
lekarskich. 

Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych 
praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich, zgodnie z zapisem art. 50 b ust. 
4 ustawy o zawodzie lekarza jest prowadzony w systemie ewidencyjno – 
informatycznym.  

Kluczowe znaczenie dla Projektu P1, ma określenie prawnych możliwości 
udostępniania danych z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk 
lekarskich.  

Ustawodawca w § 8 ust. 2 rozporządzenia określił jedynie, że „ Rejestry 
indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 
grupowej praktyki lekarskiej prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
przechowywania danych i możliwość ich udostępniania.” 

Z powyższego przepisu wynika, że dane z rejestru indywidualnych praktyk 
lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych 
praktyk lekarskich, mogą być udostępniane, jednakże nie określono sposobu oraz 
warunków ich udostępnienia.  

Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości, czy zakładane w Projekcie, zasilenie 
systemów informatycznych danymi z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk 
lekarskich będzie możliwe bez wejścia w życie ustawy o systemie informacji w 
ochronie zdrowia, która nakłada na okręgowe rady lekarskie obowiązek 
przekazywania tych danych do systemu.  

10.3.3.3.2.17.3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów 
indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz 
szczegółowe warunki jej udostępniania (Dz. U. z 2001r. Nr 83, poz.903) 

Uwaga. Rozporządzenie na mocy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o 
konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), zachowuje moc 
do czasu wejścia w  życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie 

                                                        

171 Podstawa prawna : art. 50(b) ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty 
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ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,  nie dłużej jednak niż 
do dnia 1 stycznia  2011 r.  

Analizowane rozporządzenie dopuszcza możliwość prowadzenia dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej (§ 5. rozporządzenia stanowi, że 
„Dokumentacja może być również sporządzana i utrwalana na komputerowych 
nośnikach informacji”). Jednakże zapis ten wobec braku zapisów o podpisywaniu 
dokumentacji bezpiecznym podpisem elektronicznym, jak ma to miejsce 
w przypadku rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, może 
stanąć na przeszkodzie wypełnieniu zakładanej funkcjonalności systemów 
teleinformatycznych realizowanych w ramach Projektu. 

 

Rejestr Wydanych Świadectw Lekarskich po złożeniu Lekarskiego 
i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego 

Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy 
organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, działające przy 
ministrze właściwym do spraw zdrowia we współpracy z właściwym wojewodą. 
(art. 15 ust. 3 ustawy). 

Rejestr Lekarzy 

Lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo 
wykonywania zawodu, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą 
okręgową radę lekarską. 

Naczelna Rada Lekarska określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach 
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i 
prowadzenia rejestru lekarzy (art. 8 ustawy). Kluczowe znaczenie dla Projektu ma 
określenie prawnych możliwości udostępniania danych z ww. rejestru. 

10.3.3.3.2.18 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 
158, z późn. zm.) 

Tabela 46 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa o izbach lekarskich, określa zasady funkcjonowania samorządu 
zawodowego lekarzy i jego organizację.  

W kontekście Projektu, analizowana ustawa ma istotne znaczenie ze względu na 
prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską, na mocy art. 35 ust.1 pkt 15 ustawy 
Centralny Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej. Kluczowe znaczenie dla Projektu, ma 
określenie prawnych możliwości udostępniania danych z ww. rejestru.  
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10.3.3.3.2.19 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 
r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.) 

Tabela 47 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, określa: 

► zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 
w medycznym laboratorium diagnostycznym; 

► zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; 

► zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych. 

W kontekście Projektu, analizowana ustawa ma istotne znaczenie ze względu na 
prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, na mocy art. 19 
ustawy Ewidencję Laboratoriów.  

10.3.3.3.2.20 Ustawa 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.). 

Tabela 48 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa ta określa w szczególności: 

► warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych,  

► zasady i tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,  

► zadania władz publicznych w zakresie zapewniania równego dostępu do 
świadczeń,  

► zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,  

► podstawy do stosowania przepisów europejskich w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, zasady funkcjonowania,  

► organizację i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia,  

► zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowaniem i realizacją 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Ustawa ma kluczowe znaczenie przy realizacji Projektu.. 
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Listy oczekujących na świadczenia zdrowotne 

Dla realizacji Projektu szczególne znaczenie maja listy oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Listy mają kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia projektu P1, jako podstawowe narzędzie monitorowania dostępności do 
świadczeń, a także planowania świadczeń.  

Szczegółowe zasady monitorowania dostępności do świadczeń i monitorowania 
kolejek oczekujących znalazły się w projekcie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, gdzie uwzględniono zapisy art. 20 – 24 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach 
i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane 
według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez 
świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Następnie ust. 2 niniejszego artykułu stanowi, że Świadczeniodawca, 
o którym mowa w ust. 1: 

► ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie 
zgłoszeń świadczeniobiorcy; 

► informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz 
uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; 

► wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego: 

o numer kolejny, 

o datę i godzinę wpisu, 

o imię i nazwisko świadczeniobiorcy, 

o numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, 

o rozpoznanie lub powód przyjęcia, 

o adres świadczeniobiorcy, 

o numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze 
świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, 

o termin udzielenia świadczenia, 

o imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu w kolejnej pozycji 
prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia; 

► wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez 
siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Z woli ustawodawcy odrębnie prowadzone są listy oczekujących na świadczenia 
wysokospecjalistyczne. Zgodnie z art. 22 ust 1 i 2. ustawy Świadczeniodawca 
udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych prowadzi listę oczekujących na te 
świadczenia zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20 i 21. Listy 
oczekujących na udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych co najmniej raz w 
miesiącu są przekazywane do Funduszu i ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio. 

W art. 23 ustawodawca ustanowił w odniesieniu do świadczeniodawców 
zobowiązanych do prowadzenia list oczekujących obowiązek comiesięcznego 
przekazywania oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na 
miejsce udzielania świadczenia, informację zawierającą: 

► liczbę oczekujących i średni czas oczekiwania obliczony w sposób określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1; 
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► listy oczekujących na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, na 
podstawie umowy z Funduszem, obejmujące zakres przedmiotowy świadczeń 
oraz dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 

Należy podkreślić, że w art. 24 i 24 a wyłączono stosowanie przepisów art. 19-23 
w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu przeszczepów 
udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na 
przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i 
przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także w odniesieniu do 
uprawnionego żołnierza lub pracownika. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki 
zdrowotnej, o których mowa w art. 20, w zakresie leczenia urazów i chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością. 

Należy z całą mocą podkreślić, że obecne rozwiązania normatywne w zakresie list 
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej nie odpowiadają potrzebom 
związanym z planowaniem świadczeń, jak również nie stanowią rzetelnej 
informacji o rzeczywistej liczbie osób oczekujących na świadczenie. Taki stan 
rzeczy wynika w szczególności z możliwości wielokrotnego wpisywania się 
świadczeniobiorców na listy u różnych świadczeniodawców. Pomiędzy 
świadczeniodawcami nie ma żadnego przepływu informacji o osobach 
oczekujących. Zadania weryfikacji list nie spełnia również przekazywanie 
informacji o listach do NFZ. Po pierwsze, NFZ otrzymuje wyłącznie informacje 
o liczbie osób oczekujących (za wyjątkiem świadczeń wysokospecjalistycznych), 
a ponadto nie ma żadnych możliwości prawnych weryfikacji list pod względem 
powtórzeń.  

W związku z realizacją Projektu niezbędne jest znowelizowanie przepisów ustawy 
w zakresie wskazanym powyżej. 

Centralny Wykaz Ubezpieczonych  

Kluczową bazą informacji o pacjencie funkcjonującym w systemie ochrony 
zdrowia jest Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU). Zgodnie z art. 97 ust. 4 
ustawy, Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

► potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

► gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

► gromadzenia danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki 
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

► wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

► rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na 
podstawie przepisów o koordynacji. 

Z obowiązkiem prowadzenia CWU skorelowany jest obowiązek wynikający z art. 
192, informowania na żądanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach 
opieki zdrowotnej oraz kwocie środków finansowych wydatkowanych na 
sfinansowanie tych świadczeń. 

CWU ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu Elektronicznej Platformy 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych oraz Systemu Informacji Medycznej. Należy zwrócić uwagę na 
konieczność weryfikacji danych zawartych w CWU w oparciu o bazę PESEL. 

Listy podstawowej opieki zdrowotnej 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, 
pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej 
"deklaracją wyboru" (art. 56 ustawy). 
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Deklaracja wyboru zawiera: 

1) dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

o imię i nazwisko, 

o nazwisko rodowe, 

o datę urodzenia, 

o płeć, 

o numer PESEL, o ile taki został nadany, 

o miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów, 

o adres zamieszkania, 

o numer telefonu; 

2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór; 

3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych; 

4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5) dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej: 

o imię i nazwisko, 

o siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, 

o miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; 

6) datę dokonania wyboru; 

7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego; 

8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru. 

Na podstawie złożonych deklaracji wyboru tworzone są odpowiednio listy lekarza, 
pielęgniarki lub położnej poz. Listy te, zgodnie z obowiązującym obecnie w 
umowach zawieranych przez Fundusz sposobem rozliczania, stanowią podstawę 
comiesięcznej płatności na rzecz świadczeniodawcy (płatność per capita).  

Płatności te odbywają się z zachowaniem zasady, że wiążąca jest lista, na którą 
pacjent wpisał się w późniejszym terminie. Weryfikacja list POZ odbywa się 
w NFZ, który aktualizuje je w oparciu o bazę PESEL (zgony), jak również listy 
przekazywane przez innych świadczeniodawców. Listy poz będą mieć istotne 
znaczenie w zakresie tworzenia Systemu Informacji Medycznej i Elektronicznej 
Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych (P1). 

Centralna Baza Umów 

Informacje znajdujące się w Centrali Funduszu, a dotyczące zawartych umów, są 
zbierane jako dane sprawozdawcze z oddziałów wojewódzkich. W tym znaczeniu 
nie stanowią wyodrębnionej centralnej bazy.  

Należy tutaj zaznaczyć, że realizując ustawowy obowiązek jawności umów 
Fundusz zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o każdej zawartej 
umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec 
świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny 
zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek 
rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki 
zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, 
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osobodzień) wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki 
rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec 
świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów. (art. 135 ustawy). 
Informacje powyższe są w znacznym stopniu zagregowane i nie są informacją 
szczegółową (poziom agregacji odnosi się o poziomu: oddział, poradnia).  

Centralne Zasoby Słownikowe  

Centralne Zasoby Słownikowe określają katalogi pojęć używanych w Systemie 
Informatycznym NFZ (dawniej KSIKCh). W skład zasobów słownikowych wchodzą 
katalogi procedur medycznych i jednostek chorobowych (w tym ICD 9 i ICD 10), 
katalogi specjalności medycznych, katalogi sprzętu używanego przy udzielaniu 
świadczeń itp.  

CZS wykorzystywane są na etapie zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (przygotowanie oferty), jak również rozliczania tych świadczeń.  

Z punktu widzenia PIOZ centralne zasoby słownikowe mają istotne znaczenie dla 
realizacji Projektu.  

Informacje o lekach refundowanych 

Zgodnie z art. 63 apteka przekazuje do Funduszu zbiorcze zestawienia 
zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz informacje, o których mowa 
w art. 190 ust. 2. Przekazanie powyższych informacji stanowi podstawę do 
dokonania refundacji części ceny leku podlegającej refundacji. Szczegółowy 
zakres przekazywanych informacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 
i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167) oraz 
rozporządzenia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów 
przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept 
podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept 
podlegających refundacji (Dz. U. Nr 213, poz. 2165). Zakres przekazywanych 
danych jest bardzo szczegółowy i dotyczy każdego z opakowań leków 
podlegających refundacji.  

Rozporządzenia powyższe mają istotne znaczenie z punktu widzenia zadania 
Projektu. 

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

Z punktu widzenia Projektu kluczowe znacznie mają przepisy Działu VIII ustawy. 

W art. 188 ustawodawca określił zakres danych ubezpieczonych, innych 
świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń na podstawie 
przepisów o koordynacji, które może przetwarzać w celu: 

► stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

► wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń 
finansowanych przez Fundusz; 

► stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

► kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

► rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

► rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań 
wobec Funduszu; 

► kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i 
celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
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► monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na 
świadczenia zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 

► rozliczania dotacji. 

Fundusz oraz minister właściwy ds. zdrowia w celu wskazanych powyżej zadań 
mogą przetwarzać następujące dane: 

► nazwisko i imię (imiona); 

► nazwisko rodowe; 

► data urodzenia; 

► płeć; 

► obywatelstwo; 

► numer PESEL; 

► numer NIP - w przypadku osób, którym nadano ten numer; 

► seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego 
numeru PESEL lub numeru NIP; 

► adres zamieszkania; 

► adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania; 

► numer ubezpieczenia; 

► stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

► stopień niepełnosprawności - w przypadku członka rodziny; 

► rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 
i art. 46 ust. 1, a także osób posiadających na podstawie odrębnych 
przepisów szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż 
wynikające z ustawy; 

► dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

► przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

► nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej 
na podstawie przepisów o koordynacji; 

► dane dotyczące lekarza lub felczera wystawiającego receptę na refundowane 
leki lub wyroby medyczne; 

► dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza lub felczera, o 
którym mowa w pkt 19; 

► dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby 
medyczne; 

► data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

► data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

► okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne; 

► dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

► typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

► data zgonu. 
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Ponadto zgodnie z art. 188a w celu realizacji zadań określonych w ustawie 
Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych 
osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów: 

► nazwisko i imię (imiona); 

► nazwisko rodowe; 

► numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

► numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten 
numer; 

► dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem. 

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują na to, że Fundusz posiada 
najbardziej kompleksową wiedzę z zakresie świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych, jak również personelu medycznego udzielającego tych świadczeń. 
Powyższe dane przekazywane przez świadczeniodawców będą podstawą 
tworzenia Rejestru Usług Medycznych, Systemu Informacji Medycznej 
i Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

Ustawa zawiera szereg przepisów wykonawczych odnoszących się do 
obowiązków informacyjnych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w systemie 
ochrony zdrowia, jak również uszczegółowiających obowiązki wynikające z ww. 
przepisów ustawowych, do których należy zaliczyć w szczególności 
rozporządzenia opisane w kolejnych podrozdziałach. 

10.3.3.3.2.20.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów 
medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając 
świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej.(Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz.1661)172 

Rozporządzenie określa zasady kwalifikowania pacjentów umieszczanych przez 
świadczeniodawców na listach osób oczekujących na udzielenie świadczenia.  

Sposób kwalifikacji pacjentów ma znaczenie dla zakładanej w ramach Projektu 
funkcjonalności polegającej na monitorowaniu dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

10.3.3.3.2.20.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw.(Dz. U. 
z 2005 r. Nr 152, poz. 1271 z późn. zm.)173 

Rozporządzenie określa:  

► zakres niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 

► zakres sprawozdań okresowych oraz sposób ich przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia; 

                                                        

172 Podstawa prawna: art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

173 Podstawa prawna art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
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► minimalny zakres zbiorczych informacji i sposób ich przekazywania 
wojewodom i sejmikom województw; 

► rodzaje wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów. 

W odniesieniu do Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, analizowane 
rozporządzenie, wymaga znowelizowania. W przypadku wejścia w życie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia, nowelizacja rozporządzenia nie będzie 
potrzebna.  

10.3.3.3.2.20.3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 
123, poz. 801). 

Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, szczegółowy sposób rejestrowania tych 
informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do 
finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także rodzaje 
wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów. 

Na mocy § 2 rozporządzenia Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie 
określonych w ustawie, tworzą i prowadzą w formie elektronicznej rejestr 
świadczeń opieki zdrowotnej. W rejestrze świadczeń gromadzone są dane 
charakteryzujące każde udzielone świadczenie opieki zdrowotnej, finansowane ze 
środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.  

10.3.3.3.2.20.4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 
213, poz. 2167). 

Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami 
i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających 
refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz z budżetu państwa. Dane, 
o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie 
elektronicznej. 

10.3.3.3.2.21 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) 

Tabela 49 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa zasady: 

► pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, w tym komórek 
krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej; tkanek 
i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok; 
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► testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek 
ludzkich. 

Centralny rejestr sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze 
zwłok ludzkich. 

Ustawa ustanawia w art. 7 obowiązek prowadzenia centralnego rejestru 
sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich. 

W centralnym rejestrze sprzeciwów zamieszcza się następujące dane osoby, 
której sprzeciw dotyczy: 

► imię i nazwisko; 

► datę i miejsce urodzenia; 

► numer PESEL, jeżeli posiada; 

► adres i miejsce zamieszkania; 

► datę oraz miejscowość, w której sprzeciw albo jego cofnięcie zostały 
sporządzone; 

► datę wpłynięcia sprzeciwu albo datę wpłynięcia zgłoszenia o wykreślenie 
wpisu sprzeciwu. 

Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do 
Spraw Transplantacji "Poltransplant". 

Sposób prowadzenia centralnego rejestru określa wydane na podstawie art. 7 ust. 
8 ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania 
istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz. Nr 228, poz. 1671). 

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczep 

W art. 17 ustawy ustawodawca wprowadza obowiązek prowadzenia krajowej listy 
osób oczekujących na przeszczep. 

Listę prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 
"Poltransplant". (art. 17 ust. 7)  

Zgłoszenie na listę oczekujących zawiera następujące dane: 

► imię i nazwisko osoby oczekującej; 

► datę i miejsce urodzenia osoby oczekującej; 

► adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji osoby oczekującej; 

► numer PESEL osoby oczekującej, jeżeli posiada; 

► rozpoznanie lekarskie; 

► grupę krwi i Rh osoby oczekującej; 

► rodzaj planowanego przeszczepienia; 

► pilność przeszczepienia według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju 
przeszczepu kryteriów medycznych; 

► imię, nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego 
zgłoszenia; 

► inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu. 

Sposób i tryb tworzenia i prowadzenia krajowej listy oczekujących na 
przeszczepienie, kryteria medyczne i sposób dokonywania wyboru biorcy, sposób 
informowania osób o kolejności wpisu na listę oczekujących na przeszczepienie, 
określa wydane na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia projektów dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób 
oczekujących na przeszczepienie (Dz. U. Nr 80, poz. 566).  

Rejestr Żywych Dawców Narządów 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, w celu należytego monitorowania i oceny 
stanu zdrowia żywych dawców, od których pobrano narząd do przeszczepienia, 
Poltransplant prowadzi Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów. 

W rejestrze żywych dawców zamieszcza się następujące dane: 

1) imię i nazwisko żywego dawcy; 

2) datę i miejsce urodzenia żywego dawcy; 

3) adres miejsca zamieszkania żywego dawcy; 

4) numer PESEL żywego dawcy, jeżeli posiada; 

5) datę i miejsce pobrania; 

6) narząd, który uległ pobraniu; 

7) nazwę i adres zakładu opieki zdrowotnej, w którym dokonano pobrania; 

8) imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania; 

9) inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu. 

Rejestr Banków Komórek i Tkanek 

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 4 rejestr prowadzi Krajowe Centrum Bankowania 
Tkanek i Komórek będąc jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia. 

Ponadto w związku z transplantacjami prowadzone są: 

► w celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek 
krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców 
niespokrewnionych - centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku 
i krwi pępowinowej (art.16), 

► w celu należytego monitorowania dokonywanych przeszczepień komórek, 
tkanek i narządów - krajowy rejestr przeszczepień (art. 18), 

► Ewidencja Zasłużonych Dawców Przeszczepów. 

 Wymienione przepisy oraz prowadzone na ich podstawie rejestry mają kluczowe 
znaczenie przy planowaniu i realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych, które 
są finansowane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw zdrowia. Wydane na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej 
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661) 
wymienia wśród świadczeń wysokospecjalistycznych głównie przeszczepy.  
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10.3.3.3.2.22 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) 

Tabela 50 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa: 

► zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, 
z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, 
skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; 

► warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych; 

► warunki wytwarzania produktów leczniczych; 

► wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych; 

► warunki obrotu produktami leczniczymi; 

► wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu 
pozaaptecznego; 

► zadania Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów. 

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 28 ustawy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzi Rejestr Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Szczegółowy sposób prowadzenia rejestru określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia 
Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 191, poz. 1600). 

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych 

Do uprawnień Prezesa Urzędu należy również prowadzenie Centralnej Ewidencji 
Badań Klinicznych. (art. 37l ust. 5).  Prezes Urzędu dokonuje wpisu badania 
klinicznego do Ewidencji, wpis obejmuje również informację o odmowie wydania 
pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego.  

Centralna Ewidencja Zgłaszanych Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych dopuszczonych do Obrotu na Terytorium RP 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 1379), do zadań urzędu należy zbieranie raportów o działaniach 
niepożądanych oraz informacji o niepożądanych działaniach produktu leczniczego 
lub przyszłego produktu leczniczego, a także nadzór nad bezpieczeństwem 
stosowania produktów leczniczych i jego monitorowaniem oraz prowadzenie 
Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu. 
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Informacje o działaniach niepożądanych produktu leczniczego przekazuje do 
urzędu podmiot odpowiedzialny (art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo 
farmaceutyczne, kierownik apteki (art. 88 ust. 5 pkt 3) oraz lekarza (art. 45a 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej 

Rejestr na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy rejestr prowadzi Główny Inspektor 
Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni produktów leczniczych 
weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii.  

Rejestr zawiera następujące dane: 

1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę; 

2) nazwę hurtowni farmaceutycznej, jeżeli taka występuje; 

3) numer zezwolenia; 

4) miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 

5) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, jeżeli takie występują; 

6) okres ważności zezwolenia, jeżeli jest ograniczony; 

7) określenie rodzajów produktów leczniczych, do prowadzenia obrotu którymi 
upoważniona jest hurtownia, w przypadku ograniczenia asortymentu. 

Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych 
i zakładowych 

Na podstawie art. 107 rejestr prowadzi wojewódzki inspektor farmaceutyczny.  

Rejestr powinien zawierać: 

1) w odniesieniu do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych - nazwę 
i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, 
a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko i adres; 

o gminę, na obszarze której apteka ma być utworzona; 

o adres prowadzenia apteki; 

o nazwę apteki, o ile taka jest nadana; 

o numer zezwolenia na prowadzenie apteki; 

o termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli jest 
oznaczony; 

o imię i nazwisko kierownika apteki; 

2) w odniesieniu do aptek szpitalnych i zakładowych: 

o zakład opieki zdrowotnej, 

o adres apteki, 

o zakres działalności apteki oraz imię i nazwisko jej kierownika. 

Przepisy ustawy oraz prowadzone na jej podstawie rejestry mają istotne 
znaczenie przy realizacji projektu P1 oraz tworzeniu Elektronicznej Platformy 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych oraz Systemu Informacji Medycznej (P1). 
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10.3.3.3.2.23 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)) 

Tabela 51 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z art. 56 ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr 
lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek 
w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich.  

Rejestr zawiera: 

1) numer identyfikacyjny; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) imię i nazwisko; 

4) nr PESEL; 

5) NIP; 

6) rodzaj i stopień specjalizacji; 

7) miejsce wykonywania zawodu; 

8) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej; 

9) informację o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich; 

10) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54. 

Dane o wystawionych zwolnieniach lekarskich są danymi pacjenta, które ujęte 
będą w Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). 

10.3.3.3.2.24 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 57,poz. 602) 

Tabela 52 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. 

Obok ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych ustaw regulujących zasady 
funkcjonowania podmiotów rynku medycznego, jest istotnym elementem Projektu.  
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Ustawa ma istotne znaczenie przy realizacji projektu P1, ponieważ reguluje 
zasady prowadzenia oraz zakres informacji, które powinny być zawarte w 
rejestrach podmiotowych, objętych zakresem Projektu. 

Ustawa ma także  istotne znaczenie przy tworzeniu Elektronicznej Platformy 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych oraz Systemu Informacji Medycznej, oraz realizacji projektu P2.  

Rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych 
specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk 
pielęgniarek i położnych 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pielęgniarka, położna może wykonywać 
indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej lub indywidualną specjalistyczną 
praktykę pielęgniarki, położnej, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru 
indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk 
prowadzonych przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze 
względu na miejsce wykonywania praktyki. 

Prowadzenie rejestru określa wydane na podstawie art. 25 d ustawy 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów 
indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych 
praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. 
U. Nr 203, poz. 1465). 

Rozporządzenie określa: 

► szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów 
indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych 
specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk 
pielęgniarek, położnych; 

► wzory wniosku o wpis do rejestru: 

o indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych,  

o indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, 

o grupowych praktyk pielęgniarek, położnych; 

► wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru: 

o indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych,  

o indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, 

o grupowych praktyk pielęgniarek, położnych; 

► sposób prowadzenia rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, 
położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych 
i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku jednostek 
organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie 
spółek handlowych, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych 
utworzonych przez nie podmiotów, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.(art. 
10 i ustawy) 

Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 
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Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych 

Sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez 
Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
projektów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych (Dz. U. Nr 112, poz.952). 

10.3.3.3.2.25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie 
rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej 
udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń 
zdrowotnych (Dz. U. Nr 147, poz. 1437) 

Uwaga. Rozporządzenie na mocy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie 
zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641), zachowuje moc do czasu wejścia w  życie aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta,  nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia  2011 r.  

 

10.3.3.3.2.26 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. 41, poz. 178 z późn. zm.) 

Tabela 53 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa tworzy samorząd pielęgniarek i położnych dla reprezentowania 
zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów. 
Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: 
okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych.  

Zgodnie z art. 11a ustawy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi 
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych. Rejestr jest prowadzony w formie 
elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub 
dostęp osób nieupoważnionych. 

Rejestr ma istotne znaczenie dla realizacji Projektu. 
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10.3.3.3.2.27 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, 
poz. 896) 

Tabela 54 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa: 

► wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych; 

► ocenę kliniczną wyrobów medycznych; 

► warunki używania wyrobów medycznych; 

► nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów 
medycznych; 

► nadzór nad wyrobami medycznymi wprowadzonymi do obrotu i do używania; 

► zgłaszanie incydentów medycznych z wyrobami medycznymi oraz dalsze 
postępowanie po ich zgłoszeniu; 

► sposób prowadzenia Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania; 

► zasady i tryb autoryzowania, notyfikowania, nadzorowania, ograniczania i 
cofania autoryzacji jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobów 
medycznych oraz organy właściwe w tych sprawach; 

► klasyfikację i kwalifikację wyrobów medycznych; 

► ocenę zgodności wyrobów medycznych; 

► wymagania zasadnicze wyrobów medycznych. 

Ustawa ma istotne znaczenie przy realizacji projektu P1, ponieważ bezpośrednio 
lub pośrednio reguluje zasady prowadzenia oraz zakres informacji, które powinny 
być zawarte w rejestrach podmiotowych, objętych zakresem Projektu. 

Rejestr Wyrobów Medycznych 

Zgodnie z art. 51 ustawy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prowadzi Rejestr wyrobów 
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do 
używania. Dane zawarte w rejestrze zapisuje się na informatycznych nośnikach 
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) i 
zabezpiecza się je przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Rejestr składa się z dwóch części: 

► części I - zawierającej nazwę i adres podmiotu uprawnionego do 
wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych, numer 
identyfikacyjny zgłoszenia i numer identyfikacyjny nadany w Rejestrze 
podmiotowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składający się z symboli 
PL/CA01/ kolejny numer wpisu podmiotu uprawnionego do Rejestru; 

► części II - zawierającej: 
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o nazwę handlową, pod którą wyrób medyczny jest wprowadzony do 
obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne 
nazwy handlowe, pod którymi wyrób medyczny jest sprzedawany na 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz numer 
identyfikacyjny nadany w Rejestrze wyrobowi medycznemu, 

o nazwę techniczno-medyczną wyrobu medycznego, 

o klasę, rodzaj lub typ wyrobu medycznego, 

o przeznaczenie wyrobu medycznego, 

o numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która brała udział 
w przeprowadzeniu oceny zgodności wyrobu medycznego. 

Rejestr statuuje grupę danych niepowiązanych z pacjentem (wg klasyfikacji 
przyjętej w projekcie P1). 

Rejestr Incydentów Medycznych 

Ponadto na podstawie art. 61 Prezes Urzędu prowadzi Rejestr Incydentów 
Medycznych. Rejestr zawiera w szczególności: 

► datę i miejsce oraz opis incydentu medycznego; 

► nazwę, siedzibę i numer identyfikacyjny wytwórcy lub autoryzowanego 
przedstawiciela; 

► nazwę handlową i techniczno-medyczną wyrobu medycznego, jego 
przeznaczenie, klasyfikację; 

► numer seryjny lub numer partii wyrobu medycznego; 

► numer jednostki notyfikowanej. 

Obowiązek zgłaszania incydentów medycznych dotyczy wytwórców, 
autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów, importerów, podmiotów 
odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego, zakładów 
opieki zdrowotnej, personelu medycznego, organów inspekcji oraz ośrodków 
prowadzących systemy zewnętrznej kontroli jakości laboratoriów diagnostycznych, 
którzy podczas wykonywania swojej działalności stwierdzili zaistnienie incydentu 
medycznego. Incydent medyczny może być zgłoszony również przez każdego, kto 
powziął informację o incydencie medycznym. (art. 62). 

Ewidencja ma istotne znaczenie przy realizacji zadania P1 i zasilać będzie 
Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 
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10.3.3.3.2.28 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.) 

Tabela 55 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady 
organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów. Należy zaznaczyć, 
że psycholog jest osobą, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania 
świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej, czyli zgodnie z art. 5 pkt 41 lit. b ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych psycholog jest 
świadczeniodawcą. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy psycholog może wykonywać prywatną praktykę 
psychologiczną, jeżeli posiada: 

► prawo wykonywania zawodu oraz 

► wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru prywatnych praktyk 
psychologicznych prowadzonego przez właściwą Radę Regionalnej Izby 
Psychologów. 

10.3.3.3.2.29 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) 

Tabela 56 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1     • 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Ustawa ma istotne znaczenie dla identyfikacji świadczeniobiorców (pacjentów) 
w systemie opieki zdrowotnej projektów z powodów przedstawionych w kolejnych 
podrozdziałach. 

10.3.3.3.2.29.1 Określenie sposoby nadawania numeru PESEL 

Ustawa określa sposób nadawania Numeru Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), którym jest 11-cyfrowy, stały symbol 
numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć 
pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery - 
liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do 
komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego. Numer 
PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności 
materialno-technicznej (art. 31a ust.1i 2). 
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Numer PESEL nadaje się: 

► obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający 
ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu 
osobistego; 

► cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 
3 miesiące na podstawie art. 26 ustawy; 

► obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, z wyłączeniem osób, którym nadano ten numer na podstawie 
pkt 1 i 2; 

► obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie 
paszportu. (art. 31a ust. 3). 

10.3.3.3.2.29.2 Określenie sposobu ewidencji ludności 

Ustawa określa sposób ewidencji ludności. Zgodnie z art. 44a ust. 1. ewidencję 
ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych 
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz 
zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie: 

► zbiorów meldunkowych jako: 

o zbioru danych stałych mieszkańców, 

o zbioru danych byłych mieszkańców, 

o zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na 
pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, 

o zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na 
pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy, 

► zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", 
uzyskanych w związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów 
meldunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a-c. 

Art. 46 ust. 1 stanowi, że ewidencja ludności jest prowadzona w systemie 
informatycznym przez: 

► ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w formie zbioru PESEL; 

► wojewodę - w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych, określonych 
w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a-c; 

► organy gminy - w formie gminnych zbiorów meldunkowych. 

10.3.3.3.2.29.3 Rola numeru PESEL 

Numer PESEL jest podstawowym wyróżnikiem identyfikującym przy rozliczaniu 
i ewidencjonowaniu świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności ewidencja 
PESEL stanowi jedno z podstawowych narzędzi weryfikacji prowadzonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Wskutek 
prowadzonej walidacji możliwe jest uwzględnienie w CWU zgonów i urodzeń 
świadczeniobiorców.  
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10.3.3.3.2.30 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) 

Tabela 57 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa: 

► zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji 
epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych 
i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia 
dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób 
podatnych na zakażenie;   

► zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;   

► uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.   

Ustawa nakłada na świadczeniodawców szereg obowiązków o charakterze 
informacyjno-sprawozdawczym związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych.  

Zgodnie z art. 27  lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, 
chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej 
na podstawie ust. 9 pkt 1, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu 
rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu 
z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszenia tego faktu:   

1) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub  

2) państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub  

3) innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, 
zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej.   

W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby 
zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano 
zakażenie lub chorobę zakaźną, informacyjny, spoczywa na kierowniku szpitala.   

Lekarz lub felczer dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, 
choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej prowadzą 
rejestr zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów 
z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.   

Zgłoszenie zawiera następujące dane osoby, u której podejrzano lub rozpoznano 
zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z tego powodu:   

1) imię i nazwisko;   

2) datę urodzenia;   

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i 
numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie 
którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;   
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4) płeć;   

5) adres miejsca zamieszkania;   

6) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę 
podstawowych objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, 
zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego 
czynnika zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru 
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.   
Rejestr zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub 
zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej może być prowadzony w 
formie papierowej lub w systemie elektronicznym, a dane w nim zgromadzone są 
udostępniane podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 1.   
Analogiczne obowiązki zostały nałożone na kierownika laboratorium 
wykonującego badania mikrobiologiczne, serologiczne i molekularne. 

Zgodnie z art. 30 państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, państwowi 
wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub wskazane przez nich specjalistyczne 
jednostki, właściwe ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz 
Główny Inspektor Sanitarny lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne 
jednostki, właściwe ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, 
prowadzą rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia 
dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, zawierający:   

1) dane ze zgłoszeń, o których mowa powyżej;   

2) dane uzyskane w ramach indywidualnego nadzoru epidemiologicznego 
obejmujące:    

a) charakterystykę podstawowych objawów klinicznych,   

b) opis okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 
ryzyka,   

c) charakterystykę biologicznego czynnika chorobotwórczego.   

2. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu 
zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia 
dodatniego wyniku badania laboratoryjnego może być prowadzony w formie 
papierowej lub w systemie elektronicznym, a dane w nim zgromadzone są 
udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 1.   

Rejestr zawiera dane osób, u których podejrzano albo rozpoznano zakażenie, 
chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z tego powodu, oraz osób, u których 
stwierdzono dodatni wynik badania w kierunku biologicznych czynników 
chorobotwórczych:   

1) imię i nazwisko;   

2) datę urodzenia;   

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i 
numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie 
którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;   

4) płeć;   

5) adres miejsca zamieszkania;   

6) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę 
podstawowych objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, 
zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze 
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szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego 
czynnika zakaźnego oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru 
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej;   

7) rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego i jego charakterystykę oraz 
inne informacje istotne dla sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z 
zasadami współczesnej wiedzy medycznej.   

W art. 30 ust. 5 zawarto delegację dla  ministra właściwego do spraw zdrowia do 
określenia, w drodze rozporządzenia:   

1) sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, 
zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz 
przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, 
udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania,   

2) wzorów i terminów przekazywania raportów o zakażeniach i zachorowaniach na 
chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich 
podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania 
laboratoryjnego  

Na podstawie ustawy prowadzony jest również rejestr niepożądanych odczynów 
poszczepiennych (art. 21) . Rejestr prowadzi powiatowy inspektor sanitarny. 

10.3.3.3.2.31 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, 
poz. 681 z późn. zm.) 

Tabela 58 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1    •  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ustawa określa zasady pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, 
przechowywania i obrotu oraz warunki zapewniające ich dostępność, a także 
zadania oraz organizację publicznej służby krwi.  

Rejestr dawców krwi 

Zgodnie z art. 17 ustawy, jednostka organizacyjna publicznej służby krwi prowadzi 
rejestr dawców krwi. 

Rejestr zawiera następujące dane dawców krwi: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer PESEL, 

3) adres zamieszkania i adres do korespondencji, 

4) grupę krwi, 

5) numer karty identyfikacyjnej lub legitymacji dawcy krwi, 

6) datę i przyczynę skreślenia z rejestru dawców krwi, jeżeli takie zdarzenie 
zaistniało. 

Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są: 

1) instytut naukowo-badawczy, 
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2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 

3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 

10.3.3.3.2.32 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) 

Tabela 59 Ocena poziomu wpływu aktu prawnego 

Ocena 
Poziom 

0 1 2 3 4 

Znaczenie aktu dla wdrożenia i funkcjonowania P1   •   

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z art. 10 ustawy podjęcie oraz zakończenie działalności lekarza lub 
pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga 
zgłoszenia we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim 
ośrodku medycyny pracy. Ośrodek ten prowadzi Rejestr Lekarzy Prowadzących 
Badania Profilaktyczne. Ustawa ma istotne znaczenie przy realizacji projektu P1, 
ponieważ reguluje zasady prowadzenia opisanego poniżej podmiotowego rejestru 
medycznych, objętego zakresem Projektu. 

Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do 
wykonywania zadań służby medycyny pracy oraz pielęgniarek 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których 
wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, 
rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów 
potwierdzających ich posiadanie (Dz. U. Nr 124, poz. 796), wojewódzki lub 
międzywojewódzki ośrodek medycyny pracy prowadzi rejestr pielęgniarek 
posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby 
medycyny pracy. 

10.3.3.3.2.32.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Ministra dnia 1 września 
1997 r. Ministra sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny 
pracy oraz sposobu ich prowadzenia i przechowywania (Dz. U. Nr 120, poz. 768) 
oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 
132, poz. 1121) 

Podstawa: art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Rozporządzenie określa: 

► sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób; 

► sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory 
dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób; 

► dane objęte rejestrem chorób zawodowych. 

W rozporządzeniu nakłada się na lekarzy stwierdzających chorobę zawodową 
przesyłanie stosownych informacji do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych 
prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera 
w Łodzi oraz do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
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10.3.3.3.3 Analiza projektów ustaw 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono analizę projektu ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. 

Należy w tym miejscu uczynić zastrzeżenie, że prace nad projektem ustawy o 
dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych z dnia 18 stycznia 
2008 r. zostały zaniechane. W chwili obecnej kierownictwo Ministerstwa Zdrowia 
ma dopiero przedstawić założenia do kolejnego projektu ustawy o dobrowolnych 
dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.  

10.3.3.3.3.1 Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – wersja na dzień 20 
 listopada 2008 r. Informacja o projekcie: 

► projekt ustawy opracowany przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia 

► projekt skierowany do uzgodnień zewnętrznych 28 listopada 2008 r. 

10.3.3.3.3.1.1 Wprowadzenie 

Realizacja Projektu jest związana z związana z aktem prawnym, który stanowił 
będzie jedną z kluczowych podstaw prawnych otoczenia Projektu - ustawą 
o systemie informacji w ochronie zdrowia.  

Jak wskazano w uzasadnieniu do projekt ustawy, jej celem jest: 

► stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie 
w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej 
niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz 
zasad jej finansowania; 

► stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, 
charakteryzującego się z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji 
systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania 
świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony odpornością na 
zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowanymi zmianami 
systemowymi w ochronie zdrowia; 

► zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia, 
uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej; 

► uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania 
I wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia, w oparciu o zasady 
otwartości, interoperacyjności, ograniczania redundancji danych, wspierania 
wtórnego wykorzystywania informacji i danych, funkcjonalizacji i zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych oraz kosztów gromadzenia i wymiany informacji 
oraz zapewnienia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości danych; 

► poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zapewnienie 
kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i 
zasobów informacyjnych ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie 
spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli; 

► optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora 
ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia 
względem uzyskiwanych efektów; 

► przywrócenie właściwych relacji pomiędzy wytwórcą danych, gestorami 
systemów informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi 
i analizującymi informacje generowane w systemach informacyjnych. 
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Wskazane wyżej cele ustawy mają zostać osiągnięte przez podjęcie 
następujących działań: 

► stworzenie optymalnych warunków do uruchomienia i eksploatacji systemów 
teleinformatycznych w ochronie zdrowia, zgodnych z Planem Informatyzacji 
Państwa na lata 2007-2013, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez 
Radę Ministrów mających szczególne znaczenie dla polityki zdrowotnej, 
w tym polityki bezpieczeństwa zdrowotnego, 

► optymalizacja procesów informatyzacji sektora ochrony zdrowia poprzez ich 
uwspólnienie z Planem Informatyzacji Państwa, 

► stworzenie warunków umożliwiających stałe podnoszenie poziomu wiedzy 
społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystania 
elektronicznej drogi udostępniania usług e-Zdrowie poprzez rozwój usług 
z zakresu e-Zdrowie w tym m.in. umożliwienie usługobiorcom dostępu on-line 
do danych o zrealizowanych na ich rzecz usługach zdrowotnych oraz 
umożliwienie dokonywania zapisów do lekarza w trybie on-line, 

► określenie minimalnych warunków organizacyjno-technicznych, jakie powinny 
spełniać systemy informatyczne funkcjonujące w ochronie zdrowia, zwłaszcza 
obsługujących rejestry medyczne, w tym rejestry publiczne, 

► stworzenie warunków umożliwiających integrację rejestrów medycznych, 
w tym rejestrów publicznych w ochronie zdrowia, 

► stworzenie warunków umożliwiających podmiotom sektora ochrony zdrowia 
efektywną wymianę informacji drogą elektroniczną, 

► informatyzację i optymalizację procesów administracyjnych w ochronie 
zdrowia, w tym procesów sprawozdawczych realizowanych przez 
usługodawców, 

► stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia przez usługodawców 
dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz jej wymiany, 

► stworzenie optymalnych warunków umożliwiających skuteczną absorpcję 
funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia. 

Projekt ustawy wprowadza ład terminologiczny, definiując (lub zawierając 
odwołania do innych definicji ustawowych) takie pojęcia, jak: administrator danych, 
baza danych, dane, certyfikat, elektroniczna dokumentacja medyczna, rejestr 
medyczny.  

Przepisy określają ponadto podmioty obowiązane do prowadzenia zbiorów danych 
i podmioty zobowiązane do przekazywania tych danych.  

Istotnym dla realizacji Projektu jest jasne określenie kompetencji, obowiązków i 
uprawnień poszczególnych uczestników staremu.  

Wskazuje się także rodzaj danych, jakie są gromadzone w systemie 
informacyjnym. W zakresie rejestrów medycznych, w celu zapewnienia ładu 
informacyjnego w ochronie zdrowia, projekt ustawy reguluje ich tworzenie, 
funkcjonowanie i likwidację.  

Założone w projekcie ustawy włączenie wszelkich rejestrów medycznych do 
systemu informacji w ochronie zdrowia umożliwi integrację zbiorów danych oraz 
interoperacyjność systemów ma też w konsekwencji zapobiec powszechnemu 
w ochronie zdrowia zjawisku redundancji danych.  

Zasady i podstawy prawne funkcjonowania rejestrów medycznych, które z uwagi 
na charakter danych mają być poddawane kontroli  

Istotnymi postanowieniami projektu ustawy jest obowiązek zniszczenia baz 
danych i nośni 
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W zakresie realizacji Projektu projekt ustawy ma kluczowe znaczenie.  

Wskazuje on bowiem, że do obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia 
właściwy jest m.in. system teleinformatyczny „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych” (P1). 

Administratorem „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), będzie Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

Projekt ustawy zakłada, że CSIOZ odpowiedzialne będzie za dostarczenie 
platformy, jej utrzymanie, zapewnienie nadzoru nad jej funkcjonowaniem, 
zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych oraz nadawanie uprawnień 
dostępu do danych. 

10.3.3.3.3.1.2 Omówienie projektu ustawy 

Organizację systemu informacji w ochronie zdrowia określa art. 6 projektu ustawy, 
gdzie ustalono, że system informacji obsługiwany jest przez:  

► Platformę udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych, zwaną dalej „ Platformą on-line”, 

► Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

Zgodnie z przyjętym w projekcie założeniem kompleksowości systemu informacji 
w ochronie zdrowia system tworzą:  

► System Informacji Medycznej (SIM); 

► Dziedzinowe systemy teleinformatyczne; 

► Rejestry medyczne. 

Platforma on-line 

Platforma on-line wraz z współpracującym z nią systemem ewidencji rejestrów 
w ochronie zdrowia jest systemem teleinformatycznym zapewniającym 
niezaprzeczalność, bezpieczeństwo i niezawodność danych umożliwiającym: 

► komunikowanie się systemu informacji medycznej (SIM) z rejestrami 
medycznymi w celu dwukierunkowego pozyskiwania danych zawartych w obu 
systemach; 

► dokonywanie aktualizacji danych w rejestrach medycznych przez uprawnione 
podmioty oraz na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji 
medycznej SIM; 

► integrację rejestrów medycznych i rejestrów publicznych; 

► udostępnianie usługodawcom danych z rejestrów medycznych. 

Zadaniem Platformy on-line jest otwarcie systemów obsługujących system 
informacji na systemy informacyjne poza resortem ochrony zdrowia (współpraca 
z Platformą ePUAP) oraz umożliwienie wymiany danych pomiędzy systemami 
teleinformatycznymi obsługującymi system ochrony zdrowia – co zapobiegnie 
redundancji danych i nadmiernym obciążeniom statystycznymi, administracyjnym 
i informacyjnym. 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w przyjętej w projekcie ustawy koncepcji, 
umożliwia:  
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► dostęp usługobiorców do informacji o zrealizowanych i planowanych 
świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w SIM oraz raportów 
z udostępnienia danych ich dotyczących; 

► przekazywanie przez usługodawców do SIM informacji o zrealizowanych 
I planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej; 

► wymianę pomiędzy usługodawcami danych zawartych w elektronicznej 
dokumentacji medycznej, o ile jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości 
leczenia; 

► wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami w celu 
prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców 
w produkty lecznicze i wyroby medyczne (recept, skierowań zleceń); 

► dostęp rejestrów medycznych do danych zgromadzonych w SIM w celu 
uniknięcia wielokrotnego zbierania tych samych danych przez różne 
podmioty. 

System Informacji Medycznej – SIM 

System Informacji Medycznej – SIM, wpisany do Planu Informatyzacji Państwa na 
lata 2007 –2013 stanowi realizację Planu Działań dla Europejskiego e-Health na 
lata 2004 – 2010 i jest systemem teleinformatycznym służącym gromadzeniu, 
analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych zawierających dane i informacje 
związane z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej. 

System Informacji Medycznej – SIM wprowadza prowadzenie dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej (art. 12), utworzenie elektronicznego modułu 
danych medycznych (art. 14); elektroniczne rozliczenia usługodawców i płatników. 

Istotnym elementem funkcjonowania SIM jest współpraca z Elektroniczną 
Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych, która zapewnia dostęp i bezpieczny dostęp do 
danych zgromadzonych w SIM.  

System Informacji Medycznej SIM umożliwia wymianę danych i informacji 
pomiędzy: 

► usługodawcami – w zakresie wymiany drogą elektroniczną dokumentacji 
medycznej, automatycznego dostępu do dokumentów elektronicznych 
związanych z kontynuacją leczenia (e-skierowanie, e-recepta, e-zlecenie) 
oraz dostępu usługodawców do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub 
stosowanych poprzednio metodach leczenia - co pozwoli na przyspieszenie 
wymiany informacji, ograniczy koszty związane np. z powtarzaniem badań 
diagnostycznych w celu ustalenia stanu zdrowia usługobiorcy; 

► usługobiorcami a usługodawcami (umawianie się na wizyty on-line, 
monitorowanie statusu na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia 
finansowanego ze środków publicznych w trybie on-line, elektroniczne 
przypominanie o terminie wizyty), wyeliminowanie możliwości zapisywania się 
usługobiorców na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia u kilku 
usługodawców, jednocześnie ta sama usługa SIM w połączeniu z Systemem 
Monitorowania Dostępności do Świadczeń umożliwi sprawdzenie 
usługobiorcy możliwości wcześniejszego udzielenia mu świadczenia przez 
innych usługodawców na danym obszarze; 

► usługobiorcami a SIM – poprzez udostępnienie usługobiorcy dostępu do 
elektronicznego modułu danych medycznych opisanego w art. 14 projektu – 
zawierającego informacje o planowanych i udzielonych świadczeniach opieki 
zdrowotnej; 

► usługodawcą a SIM – poprzez umożliwienie wygenerowania z systemu 
raportów statystycznych i rozliczeń; 
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► usługodawcami a płatnikiem – poprzez generowanie raportów niezbędnych 
do rozliczenia oraz faktur elektronicznych przy użyciu Systemu Rejestru 
Usług Medycznych narodowego Funduszu Zdrowia „ System RUM - NFZ”  

► SIM a rejestrami medycznymi – w zakresie udostępniania danych 
statystycznych, danych o zachorowaniach, planowanych i udzielonych 
świadczeniach opieki zdrowotnej i usługach medycznych i innych danych 
niezbędnych do określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lub 
usługi medyczne oraz zarządzania zasobami i finansami systemu ochrony 
zdrowia - zaprojektowana funkcja SIM:  

o znacznie zmniejszy obowiązki administracyjne, statystyczne 
i rozliczeniowe usługodawców oraz zapewni kompleksowość danych 
obrazujących funkcjonowanie systemu, 

o umożliwi takim rejestrom jak Rejestr – Badanie Chorobowości Szpitalnej, 
Krajowy Rejestr Onkologiczny itp. automatyczne pobieranie 
i aktualizowanie danych. 

► SIM a organami administracji publicznej i jednostkami samorządu 
terytorialnego poprzez dostęp do danych służących optymalizacji celów 
i metod zarządzania ochroną zdrowia. 

Podstawową zasadą funkcjonowania SIM jest wielokrotne wykorzystywanie 
zgromadzonych danych – raz wprowadzone dane używane są do celów 
statystycznych, rozliczeniowych, ewidencyjnych i informacyjnych.  

W celu wykonania zadań nałożonych w projekcie ustawy na SIM, w ramach 
Systemu Informacji Medycznej działa: 

► Centralny Wykaz Usługobiorców; 

► Centralny Wykaz Usługodawców;  

► Centralny Wykaz Pracowników Medycznych.  

Centralne wykazy usługobiorców, usługodawców i pracowników medycznych 
obejmą wszystkie podmioty uczestniczące i tworzące rynek usług medycznych 
(w przeciwieństwie do wykazów tworzonych przez NFZ, które obejmują tylko 
podmioty biorące udział w systemie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych), co umożliwi rozpoznanie mechanizmów funkcjonowania rynku usług 
medycznych jako całości, jednocześnie pozwoli na śledzenie interakcji 
zachodzących pomiędzy systemem publicznego zabezpieczenia potrzeb 
zdrowotnych a systemem finansowanym ze środków innych niż środki publiczne.  

Przyjęta konstrukcja SIM i Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy 
i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz powiązanie 
za pomocą Platformy ePUAP z rejestrami publicznymi takimi jak PESEL i KEP 
pozwoli na niemalże automatyczne włączanie do systemu nowych płatników, 
usługodawców, usługobiorców, co w perspektywie ewentualnego wprowadzenia 
nowych form ubezpieczeń jest bardzo istotne.  

Jednocześnie dzięki SIM wykrycie patologii polegających np. na realizowaniu 
recept wystawionych na osoby nieżyjące, fałszowaniu recept, fałszowaniu 
rozliczeń, będzie możliwe już na etapie realizacji recepty.  

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 

Wychodząc z założenia, że system informacji tworzą obsługujące go systemy 
teleinformatyczne, w przyjętym projekcie ustawy dokonano agregacji istniejących 
rejestrów i ewidencji oraz obsługujących je systemów teleinformatycznych 
w systemy teleinformatyczne obsługujące jednorodne zadaniowo obszary 
działalności Państwa w zakresie ochrony zdrowia.  

Powyższe działanie spowodowało wyodrębnienie następujących systemów 
teleinformatycznych połączonych ze sobą w ramach systemu informacji 
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w ochronie zdrowia relacjami umożliwiającymi wymianę i automatyczną 
aktualizację danych z jednoczesnym otwarciem na systemy informacyjne 
obsługujące organy administracji publicznej:  

► System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 23) 
– jest to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, przetwarzaniu 
i udostępnianiu danych o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Administratorem 
i podmiotem finansującym System RUM – NFZ jest Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

► System statystyki w ochronie zdrowia opisany w art. 24 projektu ustawy jest 
systemem gromadzącym, przetwarzającym i udostępniającym dane 
statystyczne zarówno w obszarze określonym przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), jak również dane gromadzone w systemach 
teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie zdrowia, co 
pozwoli na rozszerzenie zakresu danych poddawanych analizie bez 
zwiększania obowiązków statystycznych po stronie usługodawców. System 
jednocześnie umożliwi analizę danych, które dotychczas obarczone były 
dużym błędem z uwagi na ich zbiorczy charakter, a także danych, które nigdy 
nie były analizowane z uwagi na brak odpowiednich systemów i podstaw 
prawnych do ich pozyskiwania. Nadto dodatkowym usprawnieniem 
zastosowanym w projekcie ustawy jest możliwość składania druków 
statystycznych w formie elektronicznej i automatycznego pobierania do celów 
statystycznych danych zgromadzonych np. w SIM czy rejestrach 
medycznych. System ten będzie zintegrowany z Systemem Informacyjnym 
Statystyki Publicznej administrowanym przez GUS a określonym w Planie 
Informatyzacji Państwa. 

► System ewidencji zasobów ochrony zdrowia, został opisany w art.25 projektu 
ustawy i jest systemem gromadzącym i przetwarzającym dane dotyczące 
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz podmiotów 
sprawujących nadzór i kontrolę nad ich działalnością we wszystkich 
aspektach prowadzonej działalności – co pozwoli na dokładne określenie 
budowy systemu ochrony zdrowia oraz jego możliwości w zakresie 
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli np. na wypadek klęsk 
żywiołowych. 

► System wspomagania ratownictwa medycznego, określony w art. 26 projektu 
jest systemem teleinformatycznym ściśle związanym z ustawą z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
Najistotniejszym elementem systemu jest możliwość gromadzenia, 
udostępniania oraz bieżąca aktualizacja w trybie on-line informacji o 
możliwościach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego, do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - 
co pozwoli na zintegrowanie systemów prowadzonych przez poszczególnych 
wojewodów i ministra zdrowia oraz osiągnięcie poziomu informacyjnego w 
zakresie ratownictwa medycznego pozwalającego na właściwe 
funkcjonowanie systemu. 

► System monitorowania zagrożeń, określony w art. 27 projektu ustawy jest 
systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest poprawa efektywności 
działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń 
medycznych mających wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz umożliwienie 
usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji 
I zgłoszeń o zagrożeniach w formie dokumentu elektronicznego. 

o Powyższy system pozwoli na zintegrowanie systemów 
teleinformacyjnych funkcjonujących na podstawie różnych aktów 
prawnych w jeden system (co zostanie osiągnięte poprzez zmiany 
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przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów 
określonych w art. 27 ust. 2 projektu); 

o Jednoczesne połączenie systemu monitorowania zagrożeń z danymi 
gromadzonymi w SIM spowoduje, że zaprojektowany w ustawie 
Resortowy System Wczesnego Ostrzegania, umożliwiający uprawnionym 
podmiotom i organom, umieszczanie i odbiór informacji o zagrożeniach i 
niepożądanych zdarzeniach medycznych, stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia lub życia, będzie działał szybko i sprawnie, a co najważniejsze 
zostanie wypełniony cel Programu Działań Wspólnotowych w Dziedzinie 
Zdrowia Publicznego (Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 września 2002 r.) tj. prowadzenie skoordynowanych 
działań w zakresie przeciwdziałania skutkom niepożądanych zdarzeń, 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. 

► System monitorowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, 
wymieniony w art. 28 projektu jest systemem teleinformatycznym, w którym 
przetwarzane są zbiorcze dane i informacje, o których mowa w art. 
20 i 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przekazywane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz informacje zgromadzone w SIM. Zestawienie 
w obrębie tego systemu niezależnie generowanych danych pozwoli na 
określenie faktycznego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia 
zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych oraz monitorowanie 
prawidłowości dystrybucji środków na te świadczenia. System ten 
w połączeniu z funkcją SIM uniemożliwiającą wielokrotne wpisywanie się 
usługobiorców na listy oczekujących na udzielenie świadczenia u różnych 
usługodawców będzie doskonałym narzędziem do zarządzania 
świadczeniami opieki zdrowotnej w przypadku ograniczonych możliwości 
udzielenia danego świadczenia.  

► System monitorowania kosztów leczenia i sytuacji ekonomiczno – finansowej 
zakładów opieki zdrowotnej jest systemem teleinformatycznym, którego 
zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych o kosztach leczenia oraz 
gromadzenie i przetwarzanie danych o sytuacji ekonomiczno – finansowej 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

o W projekcie zakłada się, że minister właściwy do spraw zdrowia, będzie 
mógł w drodze rozporządzenia, określić zasady składania szczegółowych 
raportów o kosztach leczenia – które to raporty będą stanowiły podstawę 
do wyceny procedur medycznych, co jest bardzo istotne przy określaniu 
koszyka świadczeń gwarantowanych i planowaniu finansowym 

o Jednoczesne zestawienie danych zawartych w SIM z danymi 
gromadzonymi w systemie monitorowania kosztów pozwoli na dokładne 
określenie zapotrzebowania na świadczenia i środki finansowe związane 
z jego realizacją. 

► Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest 
systemem gromadzącym dane zbierane przez wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie 
przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne oraz dane zgromadzone w SIM 
dotyczące obrotu produktami leczniczymi, co pozwoli na stworzenie pełnego 
obrazu obrotu tymi produktami.  

► System monitorowania kształcenia pracowników medycznych, określony 
w art. 31 projektu ustawy jest systemem, którego zadaniem jest gromadzenie 
informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca 
szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny; monitorowanie 
kształcenia podyplomowego pracowników medycznych; monitorowanie 
przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych; 
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników 
medycznych. Wdrożenie tego systemu związane będzie z koniecznością 
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zmiany aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów określonych 
w art.31 ust. 2 projektu ustawy.  

 

Rejestry medyczne 

W projekcie ustawy uregulowano funkcjonowanie rejestrów medycznych, 
tworzonych w celu monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki 
zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia populacji, oraz profilaktyki zdrowotnej 
i realizacji programów zdrowotnych. Przyjęcie tego rozwiązania ma szczególne 
znaczenie dla ładu informacyjnego w ochronie zdrowia.  

Wprowadzenie w art. 2 pkt. 17 pojęcia rejestru medycznego określanego jako 
każdy tworzony na podstawie przepisów ustawowych rejestr, ewidencję, listę, spis 
albo każdy uporządkowany zbiór informacji i danych związanych z wykonywaniem 
przez podmiot tworzący zadań z zakresu ochrony zdrowa oraz wprowadzenie 
zapisu art. 57 projektu ustawy, pozwoliło na rozróżnienie rejestrów medycznych 
prowadzonych w celach monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki 
zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia populacji, oraz profilaktyki zdrowotnej 
i realizacji programów zdrowotnych i rejestrów medycznych prowadzonych 
zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej.  

Włączenie wszystkich rejestrów medycznych do systemu informacji w ochronie 
zdrowia w kontekście art.4 projektu ustawy pozwoli na integrację wszystkich 
zbiorów danych w ochronie zdrowia i interoperacyjność systemów, a także na 
zapobieżenie redundancji danych. 

Dzięki przyjętej konstrukcji prawnej w sprawie rejestrów medycznych, minister 
właściwy do spraw zdrowia będzie mógł określić zasady i podstawy prawne 
funkcjonowania rejestrów medycznych takich jak Rejestr Onkologiczny, Wad 
Genetycznych i innych, które z uwagi na charakter danych w nich gromadzonych 
nie mogą pozostawać poza kontrolą. Jednocześnie zespolenie tych rejestrów 
z SIM pozwoli na bezpośrednie pobieranie z tego systemu danych niezbędnych 
do prowadzenia rejestru. 

Zasady prowadzenia i sprawowania nadzoru nad systemem informacji 
w ochronie zdrowia 

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że nadzór nad systemem informacji 
w ochronie zdrowia sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia z jednoczesnym 
wyznaczeniem podmiotów i organów odpowiedzialnych za zarządzanie 
i administrowanie poszczególnymi systemami obsługującymi system informacji lub 
ich modułami. 

Przyjęcie takiej zasady pozwoli na decentralizację zarządzania systemem przy 
jednoczesnym zachowaniu centralnego charakteru systemu.  

Do zadań Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w projekcie 
ustawy zaliczono także utworzenie portalu edukacyjno – informacyjnego, którego 
głównym zadaniem będzie zwiększenie dostępności do informacji dotyczących 
zagadnień z obszaru szeroko rozumianej problematyki e-zdrowia i e- administracji.  

10.3.3.4 Zarządzanie ryzykiem legislacyjnym 
Zgodnie z przedstawioną powyżej analizą prawną oraz uwarunkowaniami 
prawnymi dla realizacji docelowych procesów informacyjnych zawartymi 
w Załączniku nr 1 do niniejszego Studium Wykonalności, kluczowe dla udanego 
wdrożenia Projektu i uzyskania oczekiwanych rezultatów jest wejście w życie 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ten akt prawny stanowił będzie 
jedną z kluczowych podstaw prawnych otoczenia Projektu. 
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Jednocześnie, oparcie możliwości osiągnięcia rezultatów Projektu na 
wprowadzeniu regulacji prawnej w randze ustawowej stanowi istotne ryzyko 
powodzenia całego przedsięwzięcia. Ponadto, Wnioskodawca ma ograniczone 
możliwości zarządzania tym ryzykiem. 

W związku z powyższym, już na początku realizacji Projektu niezbędne jest 
podjęcie intensywnych działań, które będą miały na celu wprowadzenie 
niezbędnych zmian legislacyjnych, w szczególności wprowadzenie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. W tym celu Wnioskodawca powinien: 

► w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić do zakończenia prac nad 
projektem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

► wspólnie z Ministerstwem Zdrowia podejmować działania mające na celu 
przyjęcie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przez 
Radę Ministrów, 

► monitorować przebieg prac nad ustawą w toku procesu legislacyjnego, 
z jednoczesnym zaangażowaniem właściwym dla wnioskodawcy projektu 
ustawy (w szczególności przedstawianie projektu ustawy, udzielanie 
wyjaśnień i odpowiedzi na pytania). 

Jeśli w wyniku monitorowania przebiegu prac nad ustawą zostanie stwierdzone 
istotne opóźnienie procesu legislacyjnego, niezbędne będzie podjęcie przez 
Wnioskodawcę działań mających na celu redukcję ryzyk dotyczących braku 
niezbędnych podstaw prawnych dla elementów Projektu. Takim działaniem może 
być opracowanie projektów zmian w istniejących aktach prawnych, które 
stworzyłyby niezbędne podstawy prawne dla Projektu. Proces legislacyjny dla 
projektów zmian w ustawach ma większe szanse powodzenia od pojedynczej 
dużej ustawy wprowadzającej wiele zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany 
legislacyjne prowadziłyby z jednej strony do uprawnienia administratora do 
przetwarzania danych objętych SIOZ, z drugiej strony na uczestników procesów 
zachodzących w SIOZ powinien zostać nałożony obowiązek przekazywania 
ustalonych danych. 

Przy takim podejściu konieczne byłoby uwzględnienie zmian w następujących 
ustawach: 

► Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta oraz o Rzeczniku Praw 
Pacjenta.(Dz. U. Nr 52, poz. 417) 

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

► Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)), 

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

► Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

► Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm., 

► Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, 
z późn. zm.), 

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

► Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410), 

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

► Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 57,poz. 602) 

► Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zm.), 

Ponadto, niezbędne byłoby wprowadzenie zmian w istniejących rozporządzeniach 
oraz statutach niektórych instytucji, w szczególności CSIOZ. 

Oprócz zmian we wskazanych wyżej ustawach konieczne byłoby prawne 
uregulowanie kwestii rejestrów medycznych. Byłoby to możliwe do zrealizowania 
w wyniku przyjęcia projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
w kształcie okrojonym jedynie do zapisów dotyczących rejestrów. Taki projekt 
mógłby być łatwiejszy do przeprowadzenia przez proces legislacyjny, podczas gdy 
pozostałe niezbędne zmiany zostałyby zrealizowane w wyniku zmian 
w istniejących aktach prawnych. 

Plan zmian legislacyjnych zastępujących projekt ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia powinien zostać przygotowany w fazie Projektu Ogólnego. 
Następnie, na etapie projektów szczegółowych, plan ten powinien być dalej 
doprecyzowywany o szczegółowe propozycje zmian niezbędnych dla wdrożenia 
poszczególnych produktów. 

Wdrożenie każdego z produktów powinno poprzedzać wprowadzenie zmian 
legislacyjnych, które są konieczne dla uzyskania korzyści z takiego wdrożenia. 
Zgodnie z założonym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia jako pierwsze 
zostaną wdrożone niezależne od zmian legislacyjnych produkty pełniące rolę 
wspierającą dla całego rozwiązania – Szyna Usług oraz produkty składające się 
na System Administracji. 

10.3.4 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

Harmonogram uwzględnia kluczowe, konieczne do podjęcia działania w celu 
realizacji Projektu.  

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2007-2014. W ramach tego okresu zostały 
wyodrębnione dwie fazy: 

► 2007 – I kw. 2009 faza przygotowania realizacji Projektu; 

► I kw. 2009 – III kw. 2014 faza inwestycyjna Projektu. 

Najważniejsze etapy inwestycyjne zostały przedstawione na wykresie Gantta 
zamieszczonym na kolejnych stronach. 
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Tabela 60 Harmonogram realizacji Projektu P1 (wariant W1 – wybrany do realizacji)  
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W kolumnie ID liczba wierszy nie jest kompletna, ponieważ ze względu na o zachowanie przejrzystości wykresu nie wszystkie zadania zostały na nim przedstawione. 
Źródło: Opracowanie własne.
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Nakłady odtworzeniowe, związane z utrzymaniem produktów Projektu, ponoszone 
będą niezwłocznie po zakończeniu okresu realizacji Projektu P1. 

Uzyskanie pełnej funkcjonalności P1 planowane jest w trakcie 2014 roku, po 
udanym wdrożeniu wszystkich elementów składowych Projektu. 

10.4 Promocja Projektu 

10.4.1 Zasady promocji projektów współfinansowanych 
ze środków UE 

Obowiązek promowania projektów finansowanych ze środków UE wynika z: 

► Art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego174, zgodnie z którym „Beneficjenci są odpowiedzialni  
za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy [UE]”; 

► Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach 
POIG 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie Programu175. 

Dokumentem wiążącym w zakresie informacji oraz promocji jest także umowa 
o dofinansowanie, w której mogą być zawarte zapisy regulujące realizację 
wymogów w zakresie informacji i promocji projektu. 

Podstawową zasadą promowania projektów finansowanych ze środków UE jest 
informowanie zarówno bezpośrednich uczestników projektów, jak i otoczenia 
o źródle pochodzenia finansowania projektu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006: 

► Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy 
otrzymanej z funduszy UE; 

► Beneficjent w trakcie realizacji Projektu umieszcza tablicę informacyjną; 

► Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent 
umieszcza na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową;  

► Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt 
została wybrany w ramach programu operacyjnego współfinansowanego 
z EFS, EFRR lub Funduszu Spójności; 

► Jakikolwiek dokument odnoszący się do projektu, w tym np. korespondencja 
prowadzona z innymi organami i instytucjami, segregatory/teczki, w których 
przechowywana jest dokumentacja projektowa, powinny zawierać informację 
o współfinansowaniu programu operacyjnego z EFS lub, w stosownych 

                                                        

174 D. U. UE L371/1 z 27 grudnia 2006 r.  

175 Wydany przez MRR, grudzień 2008 r., Warszawa. 
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przypadkach, z EFRR lub Funduszu Spójności (w tym logo UE z odwołaniem 
słownym oraz logo POIG). 

W związku z tym, że jedną z inicjatyw w ramach realizacji Projektu będzie zakup 
nowego budynku, działania promocyjne wymagać będą także umieszczenia 
tablicy informacyjnej w trakcie realizacji Projektu (nie później niż sześć miesięcy 
od momentu podpisania umowy o dofinansowanie), ze wszystkimi wymaganymi 
przez regulacje unijne elementami, takimi jak: 

► logo UE z podpisem: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego”; 

► logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 

► nazwę realizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość 
dofinansowania ze środków UE; 

► okres realizacji projektu; 

► hasło promocyjne POIG. 

Po zakończeniu Projektu w miejscu realizacji umieszczona zostanie tablica 
pamiątkowa, zawierająca te same elementy, co tablica informacyjna. 

Realizacja Projektu może ponadto implikować konieczność zamieszczenia 
wewnątrz budynków tzw. tablicy wewnętrznej informującej o pozyskanych  
w ramach projektu: patentach, know-how, wiedzy technicznej, a w tym wypadku  
w szczególności o zastosowanym oprogramowaniu. 

Ponadto, odpowiednio oznakowane powinny być wszelkie dokumenty i publikacje 
związane z realizacją projektu. Powinny one zawierać logo UE oraz logo 
odpowiedniego Funduszu UE. Szczegółowe wymogi odnośnie działań 
informacyjno-promocyjnych określone są w art. 69 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 oraz będą opublikowane przez właściwą instytucję koordynującą 
wykorzystanie środków z funduszy UE. 

10.4.2 Założenia dotyczące promocji Projektu 

W przypadku Projektu o tak strategicznym znaczeniu dla całego sektora ochrony 
zdrowia, spodziewane jest duże zainteresowanie ze strony mediów. 
Wykorzystanie narzędzi komunikacji w postaci środków masowej komunikacji oraz 
pozostałych narzędzi Public Relations ułatwi dotarcie z informacją 
o przedmiotowym Projekcie do dużej liczby zainteresowanych podmiotów. 
W związku z powyższym, należy szczególnie zadbać o profesjonalną obsługę 
promocji projektu, aby móc szybko dostarczyć precyzyjne i wyczerpujące 
informacje. Ponadto, zakłada się, iż promocja Projektu powinna zapewnić 
możliwość zapoznania się przez wszystkich interesariuszy z rezultatami jego 
realizacji. 

Obsługa procesu promocji Projektu powinna być zatem prowadzona przez 
profesjonalne firmy specjalizujące się w promocji przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Ze względu na konieczność objęcia działaniami informacyjno-promocyjnymi wielu 
obszarów życia społeczno-gospodarczego kraju oraz interesariuszy Projektu, w 
ramach struktury organizacyjnej Beneficjenta zakłada się wyodrębnienie 
personelu koordynującego realizację Projektu P1 w tym zakresie.  

Główne działania informacyjno-promocyjne Projektu zostaną skierowane do 
następujących grup interesariuszy: 

► usługodawców, 

► aptek, 

► personelu medycznego, 
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► administracji publicznej, 

► płatników, 

► usługobiorców.  

Dla każdej z tych grup stworzona zostanie odrębna strategia wdrażania działań 
informacyjno-promocyjnych, które będą realizowane z udziałem środków 
europejskich. 

Zakłada się, iż do podstawowych elementów prowadzonych działań promocyjnych 
będzie należało aktywne angażowanie przedstawicieli wybranych grup 
interesariuszy w działania wdrożeniowe w Projekcie. Zakłada się, iż poprzez 
umożliwienie uzyskania wpływu na projektowanie określonych rozwiązań 
systemowych, Beneficjent uzyska również wsparcie dla przedstawianych 
propozycji rozwiązań Projektu.  

W celu wypełnienia niezbędnych wymogów informacyjnych, wszystkie elementy 
związane z realizacją przedmiotowego Projektu będą zawierały elementy 
umożliwiające łatwą identyfikację źródła finansowania (np. w postaci znakowania 
odpowiednim komunikatem i logo UE informacji pozyskiwanych za jego pomocą). 

Zakłada się, że działania informacyjno-promocyjne powinny być prowadzone 
wśród grup docelowych adresatów rezultatów Projektu. Grupy te zostały 
zidentyfikowane w poprzednich rozdziałach.  

Działania informacyjno-promocyjne Projektu możliwe są do przeprowadzenia przy 
pomocy szerokiego spektrum narzędzi. Głównym celem promocji jest skuteczne 
dotarcie do wybranych grup interesariuszy Projektu. Poniższy rysunek 
przedstawia natomiast schematycznie główne obszary, które zostaną wsparte 
przez zastosowanie skutecznych działań promocyjnych. 

Rysunek 94 Rola promocji w zarządzaniu Projektem 

PROMOCJA

wzrost świadomości 
zdrowotnej 

społeczeństwa

upowszechnianie 
rozwiązań

spełnione 
wymogi UE

zarządzanie 
ryzykiem

 
Źródło: opracowanie własne. 

W celu dotarcia do możliwie dużej grupy społeczeństwa można wykorzystać 
szeroki katalog dostępnych działań promocyjnych, do których można zaliczyć 
przede wszystkim działania bezpośrednie (szkolenia, konferencje, wystawy i targi, 
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wydarzenia promocyjne, punkty informacyjne). Poza bezpośrednią interakcją 
z interesariuszami możliwe są także do rozważenia przez wykonawcę działania 
informacyjno-promocyjne tj.: 

► użycie materiałów informacyjno-promocyjnych (dokumenty, publikacje, 
plakaty, ulotki, billboardy itp.), 

► ukierunkowana na interesariuszy promocja w Internecie (newsletter, strona 
WWW, bannery itp.), 

► informacje w prasie branżowej (wywiady, artykuły sponsorowane, reklamy), 

► reklama w mediach (wywiady, udziały w programach, ewentualne spoty 
promocyjne), 

► działania bezpośrednie (szkolenia, konferencje, wystawy i targi, wydarzenia 
promocyjne, punkty informacyjne). 

W przypadku omawianego projektu szansą na dotarcie do szerokiej grupy 
odbiorców będzie możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych poprzez liczne 
placówki ochrony zdrowia.  

Skutecznie przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne mogą ponadto 
stać się narzędziem zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi na etapie prac 
analitycznych nad Projektem. Dotarcie z informacją do pewnych grup 
interesariuszy może w istotny sposób zmniejszyć siłę negatywnego wpływu 
ew. przeciwników projektu na jego społeczny wizerunek, a tym samym na szanse 
jego skutecznej realizacji. 

Planując działania promocyjne należy założyć, iż powinny one być skierowane do 
właściwej grupy interesariuszy. W tym zakresie, po opracowaniu szczegółowych 
rozwiązań funkcjonalno-technicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na dany element Projektu, będzie możliwe zaprezentowanie następujących 
informacji w zakresie właściwości zastosowanych rozwiązań systemowych: 

► określenia proponowanych rozwiązań (w tym standardów zalecanych w UE), 

► prezentacji problemów, dla których dane rozwiązanie jest odpowiedzią 
(określenie dziedzin argumentacji promocyjnej), 

► prezentacji interesariuszy i ich celów, interesów i strategii (określenie 
adresatów działań promocyjnych), 

► określenia oczekiwanych efektów (stworzenie bazy dostępnych argumentów 
promocyjnych), 

► określenia wskaźników i mierników poszczególnych zidentyfikowanych 
efektów, 

► prezentacji mechanizmów, dzięki którym proponowane rozwiązanie wywołuje 
oczekiwane efekty,  

► zidentyfikowania sprzymierzeńców danego rozwiązania (prezentacja przyczyn 
i mechanizmów),  

► zidentyfikowania przeciwników danego rozwiązania (prezentacja przyczyn 
i mechanizmów tego oporu, dostępnych metod zjednania itp.). 

Tak przygotowane informacje posłużą do podjęcia decyzji przez CSIOZ 
w zakresie zastosowania proponowanych mechanizmów docierania do określonej 
grupy interesariuszy z określonym przesłaniem dotyczącym danego rozwiązania 
przyjętego w Projekcie. 

Szczegóły działań w tym zakresie zostaną opracowane przez CSIOZ przy 
wsparciu zewnętrznych wykonawców.  

Należy przy tym zwrócić uwagę, że działania informacyjne i promocyjne są 
obowiązkiem Beneficjenta i to na nim spoczywa odpowiedzialność za ich 
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prawidłowe przeprowadzenie, choć może on zlecić odpowiednie działania 
wykonawcom. Maksymalna kwota przeznaczona na działania promocyjne, 
zgodnie ze stosownymi wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowalności wydatków 
(dla projektów o wartości powyżej 30 mln PLN) nie może przekraczać 1,5% 
wartości projektu. W ramach Projektu P1 łączna kwota planowanych wydatków na 
działania informacyjno-promocyjne wynosi 10 443 tys. PLN, co stanowi 1,47% 
całkowitych kosztów realizacji Projektu.  

W ramach ww. środków w budżecie Projektu wyodrębniona została pula środków 
w wysokości ok. 116 tys. PLN, z przeznaczeniem na realizację niezbędnych 
działań w zakresie promocji Projektu. 

Zakłada się również, iż po przeprowadzonych działaniach upowszechniających 
wyniki Projektu zostaną przeprowadzone stosowne badania opinii wśród 
reprezentantów danej grupy interesariuszy, które potwierdzą skuteczność 
zastosowanych rozwiązań w tym zakresie.  
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11 Finansowa trwałość Projektu 

Celem analizy finansowej jest zbadanie rentowności finansowej inwestycji oraz 
określenie zdolności finansowej beneficjenta do jej realizacji. Na etapie analizy 
finansowej kalkulowany jest również poziom niezbędnego dofinansowania 
Projektu ze środków UE. 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono: 

► założenia przyjęte do analizy finansowej, wraz z ich uzasadnieniem, 

► metodę szacowania nakładów i kosztów, 

► kalkulację niezbędnego dofinansowania ze środków UE, 

► analizę struktury finansowania i trwałości finansowej Projektu, 

► kalkulację wskaźników rentowności finansowej Projektu, 

► analizę wrażliwości Projektu. 

Szczegółowe dane liczbowe odnoszące się do poszczególnych obszarów 
omawianych w analizie finansowej i ekonomicznej przedstawiono w Załączniku 2 
stanowiącym odrębny dokument. 

11.1 Podstawowe założenia do analizy 
finansowej 

Projekcje finansowe zostały zestawione w okresach rocznych. 

Pierwsze wydatki związane z fazą przygotowawczą Projektu zostały poniesione 
w latach 2007-2008 a także częściowo w roku 2009. Wydatki związane z fazą 
realizacyjną Projektu rozpoczną się w drugim kwartale 2009 roku. 

Przyjęto, że okres analizy finansowej obejmuje okres realizacji Projektu (fazę 
przygotowania Projektu tj. lata 2007-2008 i fazę inwestycyjną tj. lata 2009-2014) 
oraz okres eksploatacji (tj. lata 2015-2023). Tym samym okres analizy wynosi 17 
lat. 

W ramach analizy finansowej zestawiono oraz poddano ocenie przepływy 
pieniężne Projektu, zarówno wpływy jak i wydatki, określone z punktu widzenia 
Beneficjenta. 

Analiza finansowa uwzględnia jedynie przepływy związane bezpośrednio 
z realizacją i eksploatacją Projektu. Ponadto, cała analiza prowadzona jest 
w ujęciu pieniężnym, w związku z czym nie zachodzi konieczność wykorzystania 
niektórych zasad stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, 
takich jak zasada memoriału czy zasada współmierności. 

Liczby ujemne zaprezentowano w niniejszym dokumencie w konwencji księgowej, 
tj. znak minus został zastąpiony nawiasem. Wartości zerowe zostały 
przedstawione w postaci myślników. 

Wszystkie wartości zaprezentowane w Studium Wykonalności przedstawione są w 
tysiącach, za wyjątkiem miejsc, w których wyraźnie stwierdzono inaczej (np. 
jednostki fizyczne). W związku z tym, iż kwoty we wniosku o dofinansowanie 
przedstawione są w złotych, występują pozorne różnice pomiędzy kwotami 
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prezentowanymi w Studium Wykonalności i we wniosku. Różnice te są naturalną 
konsekwencją zastosowania matematycznej reguły zaokrągleń i nie mogą zostać 
wyeliminowane. W przypadku konieczności zastosowania dokładnej kwoty 
wyrażonej w złotych, wiążące są kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie. 

W związku z przyjętą konwencją prezentacji wielkości finansowych w Studium 
Wykonalności w tysiącach złotych liczby przedstawione jako sumy i/lub sumy 
pośrednie w niektórych tabelach oraz w tekście mogą nie być dokładnymi sumami 
arytmetycznymi i różnić się o jedną jednostkę. 

Rysunki i tabele, dla których nie wskazano źródła, stanowią opracowanie własne, 
dokonane na podstawie modelu finansowego, sporządzonego na potrzeby 
przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej Projektu. 

Przepływy pieniężne Projektu dla potrzeb analizy finansowej zostały zestawione 
przy zastosowaniu metody standardowej tj. obejmującej jedynie przepływy 
dotyczące samego Projektu, bez uwzględnienia przepływów pieniężnych 
Beneficjenta przy realizacji scenariusza bezinwestycyjnego w przypadku 
zaniechania realizacji Projektu (wariant W0). Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie 
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód” (MRR/H/ 14(2)01/2009) w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (dalej „Wytyczne MRR”) 
pkt 7.5 podpunkt 2 zastosowanie metody standardowej jest dopuszczalne dla 
inwestycji Kategorii 1, dla których możliwe jest oddzielenie strumieni przychodów, 
kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego 
strumienia przychodów, kosztów operacyjnych i nakładów Beneficjenta. Zgodnie 
z tą metodą efektywność finansowa i ekonomiczna realizacji Projektu oceniona 
została na podstawie kosztów i korzyści generowanych przez Projekt.  

Analiza finansowa została przeprowadzona dla dwóch wariantów inwestycyjnych: 

► Wariant W1 - zapewnienie wymaganej funkcjonalności systemu 
informatycznego na poziomie wystarczającym dla służby zdrowia. 
W wariancie W1 zakłada się przechowywanie i udostępnianie rozszerzonych 
danych medycznych przez usługodawców w lokalnych składnicach. Wartość 
Projektu w tym scenariuszu (tj. nakładów inwestycyjnych w okresie realizacji 
Projektu tj. w latach 2007–2014) zamyka się kwotą 712 640 tys. PLN. 

► Wariant W2 - scenariusz inwestycji na poziomie najwyższym, zapewniający 
dodatkowo w porównaniu do wariantu W1 quasi centralne gromadzenie 
i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów w ramach wdrażanego 
rozwiązania przy wykorzystaniu 7 regionalnych baz. Bazy te zostaną 
zbudowane w ramach Projektu oraz będą utrzymywane przez jednostkę 
administrującą SIOZ. Wartość Projektu w tym scenariuszu (tj. nakładów 
inwestycyjnych w okresie realizacji Projektu tj. w latach 2007–2014) zamyka 
się kwotą 785 887 tys. PLN. 

11.1.1 Konstrukcja modelu finansowego 

Na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej opracowany został model 
finansowy w arkuszu kalkulacyjnym dla wariantów W1 i W2, którego elementy 
przedstawiono w Załączniku 2. 

Model finansowy składa się z arkuszy zawierających założenia do analizy, arkuszy 
obliczeniowych obejmujących kalkulacje oraz arkuszy wynikowych prezentujących 
rezultaty analizy. Poniżej zaprezentowana została lista arkuszy wraz z opisem 
zawartych w nich danych (pełne arkusze przedstawiono w Załączniku 2): 

► Arkusz 1. Założenia makroekonomiczne. W arkuszu przedstawiono 
założenia makroekonomiczne wykorzystywane na potrzeby analizy 
finansowej i ekonomicznej. 
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► Arkusz 2. Założenia do analizy ekonomicznej. Arkusz zawiera założenia 
ilościowe i kalkulacje współczynników korygujących wyniki analizy finansowej 
na potrzeby obliczeń analizy ekonomicznej. Do kalkulacji współczynników 
wykorzystane zostały założenia makroekonomiczne przedstawione 
w Arkuszu 1. Szczegółowe założenia w tym zakresie zostały opisane 
w dalszej części Studium poświęconej analizie ekonomicznej. 

► Arkusz 3. Założenia operacyjne. W arkuszu zaprezentowano założenia 
ilościowe w zakresie zasobów niezbędnych do realizacji i eksploatacji 
Projektu, wykorzystywane do kalkulacji nakładów inwestycyjnych, nakładów 
odtworzeniowych i kosztów operacyjnych. Zapotrzebowanie na zasoby 
zostało przedstawione w podziale na poszczególne moduły systemów (takie 
jak System Gromadzenia Danych Medycznych, Portal, Hurtownia Danych), 
kontrakty zawierane w ramach Projektu (np. projekt systemu, dostawa 
sprzętu, audyt realizacji Projektu) oraz ich elementy (przygotowanie 
przetargu, realizacja przetargu, realizacja umowy). Do każdego z elementów 
kontraktów przypisane zostały zasoby wymagane do realizacji danej części 
Projektu. Zasoby przedstawiono w jednostkach fizycznych (zaznaczone 
kursywą). W Arkuszu 3 zostały także zaprezentowane poniesione oraz 
planowane wydatki związane z przygotowaniem i zarządzaniem Projektem.  

► Arkusz 4. Koszty jednostkowe zasobów. Arkusz ilustruje koszty 
jednostkowe przyjęte dla poszczególnych zasobów. Koszty zostały 
przedstawione w wartościach nominalnych (w ujęciu brutto i netto) dla całego 
okresu odniesienia tj. w latach 2009-2023. Dodatkowo arkusz obejmuje 
informacje o stawkach VAT. 

► Arkusz 5. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe. Arkusz 5 jest arkuszem 
obliczeniowym i zawiera kalkulacje wydatków związanych z poszczególnymi 
elementami systemów. Wyniki obliczeń zostały uzyskane poprzez 
przemnożenie wielkości wykorzystania zasobów (Arkusz 3) i poszczególnych 
kosztów jednostkowych zasobów przedstawionych w Arkuszu 4. Nakłady 
inwestycyjne i odtworzeniowe przedstawione zostały w identycznym układzie 
jak w Arkuszu 3. 

► Arkusz 6. Koszty operacyjne. Arkusz prezentuje kalkulację kosztów 
operacyjnych związanych z eksploatacją Projektu w okresie odniesienia tj. 
w latach 2009-2023. Koszty zostały podzielone na poszczególne elementy 
systemu. Wyniki obliczeń zostały uzyskane poprzez przemnożenie wartości 
wykorzystania zasobów (Arkusz 3) i poszczególnych kosztów jednostkowych 
zasobów przedstawionych w Arkusz 4. 

► Arkusz 7. Wartość rezydualna. Arkusz przedstawia wyliczenie wartości 
rezydualnej na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej. Do powyższych 
obliczeń wykorzystano wartość zasobów podlegających amortyzacji 
przedstawionych w Arkuszu 5 oraz Model Gordona. 

► Arkusz 8. Analiza finansowa. W Arkuszu 8 zostały zaprezentowane wyniki 
analizy finansowej tj. podsumowanie przepływów finansowych Projektu, 
źródła finansowania w poszczególnych latach okresu odniesienia, kalkulacja 
wskaźników efektywności finansowej i obliczenie wartości dofinansowania 
z funduszy Unii Europejskiej. Zestawienie przepływów finansowych zostało 
opracowane na podstawie arkuszy obliczeniowych zawierających nakłady 
inwestycyjne i odtworzeniowe oraz koszty operacyjne. Na potrzeby kalkulacji 
wskaźników wykorzystano również wyniki Arkusza 7. 

► Arkusz 9. Kalkulacja korzyści ekonomicznych i kosztów zewnętrznych. 
Arkusz 9 prezentuje skwantyfikowane korzyści ekonomiczne i koszty 
zewnętrzne, które pojawią się wraz z realizacją Projektu. Do powyższych 
kalkulacji wykorzystane zostały założenia makroekonomiczne przedstawione 
w Arkuszu 1 oraz założenia ilościowe zawarte w Arkuszu 2. 

► Arkusz 10. Analiza ekonomiczna. Arkusz zawiera wyniki przeprowadzonej 
analizy ekonomicznej tj. zestawienie przepływów finansowych skorygowanych 
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za pomocą współczynników obliczonych w Arkuszu 2, podsumowanie 
kwantyfikacji kosztów i korzyści ekonomicznych oraz kalkulację wskaźników 
efektywności ekonomicznej. 

► Arkusz 11. Analiza wrażliwości. Analiza wrażliwości zawiera szereg tabel 
prezentujących zachowanie się wskaźników efektywności finansowej 
i ekonomicznej pod wpływem zmiany wartości określonych parametrów 
o założone wielkości. Dodatkowo, w tej części opracowania zamieszczono 
również wykresy podsumowujące analizę wrażliwości. 

Wszystkie elementy zawarte w powyższej charakterystyce arkuszy zostały 
szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego rozdziału. 

11.1.2 Okres odniesienia 

Zgodnie z Wytycznymi MRR okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy 
rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów 
pieniężnych generowanych przez projekt, liczony od roku złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Jest on uzależniony od rodzaju inwestycji i z zasady powinien 
odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu. Jako punkt wyjścia przyjmuje 
się zalecane przez Komisję Europejską i przedstawione w wytycznych MRR w pkt 
7.4 referencyjne okresy odniesienia, zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 61 Rekomendowane okresy odniesienia 

Projekty według sektora Referencyjne okresy odniesienia 

Energetyka 15-25 lat 

Gospodarka wodna i ochrona środowiska 30 lat 

Kolejnictwo 30 lat 

Drogi 25-30 lat 

Porty morskie i lotnicze 25 lat 

Przemysł 10 lat 

Inne 15 lat 

Źródło: "Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” (MRR/H/ 14(2)01/2009) 
punkt 7.4 podpunkt 1 lit. e) 

Specyfiką projektów informatycznych jest zróżnicowanie okresu użyteczności 
poszczególnych jego komponentów, począwszy od sprzętu i oprogramowania, dla 
którego okres ten szacuje się na 3-5 lat, a skończywszy na stworzonych i 
wyposażonych w wiedzę organizacjach ludzkich, dla których teoretyczny okres 
ekonomicznej użyteczności jest wielokrotnie dłuższy i trudny do oszacowania. 

W związku z powyższym zdecydowano się przyjąć okres odniesienia zgodnie 
z wymienionymi powyżej wytycznymi, w myśl których projekty informatyczne 
ujmowane są w kategorii „Inne”, dla której to kategorii okres odniesienia wynosi 
15 lat i w przypadku analizowanego Projektu obejmuje lata 2009-2023. 

Zasady uwzględniania wydatków poniesionych przed rokiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie zostały opisane w pkt 11.1.6. 
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11.1.3 Założenia makroekonomiczne 

Tabela 62 i Tabela 63 przedstawiają założenia makroekonomiczne przyjęte dla 
celów analizy finansowej (i ekonomicznej) będące podstawą wykonania projekcji 
finansowych dla lat 2009-2023. Dane makroekonomiczne w latach 2009-2013 
zostały przyjęte na podstawie obowiązującej prognozy podanej przez Ministerstwo 
Gospodarki zgodnie z wytycznymi ujętymi w dokumencie Wytyczne MRR pkt 7.4 
podpunkt 1 lit. c). Zgodnie z powyższymi wytycznymi dane makroekonomiczne 
w latach 2014-2023 założono na poziomie ostatniego roku prognoz 
przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki. 

Tabela 62 Założenia makroekonomiczne – scenariusz podstawowy 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013-2023
PKB 5,5% 5,5% 6,0% 6,2% 5,2%
Stopa inflacji 2,9% 2,5% 2,2% 2,0% 2,6%
Stopa bezrobocia 9,5% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0%
Dynamika realnego wzrostu płac 3,4% 4,2% 5,3% 4,0% 3,4%
EUR/PLN 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4

WIBOR 1Y 5,8% 6,0% 5,9% 5,9% 5,7%  
Źródło: Ministerstwo Gospodarki 

Tabela 63 Założenia makroekonomiczne – scenariusz pesymistyczny 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013-2023
PKB 4,0% 3,0% 3,5% 2,5% 2,0%
Stopa inflacji 2,5% 2,3% 1,9% 1,3% 1,0%
Stopa bezrobocia 10,5% 10,0% 11,0% 12,0% 12,5%
Dynamika realnego wzrostu płac 2,4% 2,9% 3,3% 2,2% 1,0%
EUR/PLN 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
WIBOR 1Y 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,1%  

Źródło: Ministerstwo Gospodarki 

11.1.4 Prezentacja cen w analizie finansowej 

Zgodnie z „Instrukcją przygotowywania studium wykonalności dla projektów 
informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej” (dalej „Wytyczne 
MSWiA”) analiza finansowa przeprowadzona została w cenach nominalnych, 
tj. w cenach bieżących (uwzględniających inflację). 

Ceny nakładów związanych z zewnętrznymi kosztami osobowymi Projektu (tj. 
pracą ludzką obejmującą przygotowanie i zarządzanie projektem, wytworzenie 
i wdrożenie systemów oraz audyt i szkolenia) zostały zindeksowane dynamiką 
nominalnego wzrostu płac obliczoną na podstawie danych makroekonomicznych 
według Wytycznych MRR zaprezentowanych w punkcie 11.1.3 powyżej. Nakłady 
inwestycyjne obejmujące promocję zostały zindeksowane stopą inflacji określoną 
zgodnie z Wytycznymi MRR. 

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i stałym wzrostem 
wydajności komputerów, na potrzeby analizy finansowej przyjęto założenie 
o stałości cen nominalnych w okresie odniesienia dla sprzętu komputerowego, 
licencji oraz usług z nimi powiązanych (np. łącze internetowe, sieć WAN). 

Ponadto założono, iż płace osób zatrudnionych u Beneficjenta, w całości 
oddelegowanych do zarządzania Projektem, również pozostaną stałe w ujęciu 
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nominalnym w okresie realizacji Projektu w związku z tym, iż jako narzucone 
budżetem Projektu, nie będą podlegały wahaniom rynkowym. 

Analiza finansowa i ekonomiczna zostały zaprezentowane w tysiącach złotych 
polskich (PLN). 

11.1.5 Ujęcie VAT 

Koszty i nakłady na potrzeby analizy finansowej zostały podane w ujęciu brutto 
tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Powyższe podejście 
wynika z faktu, iż jednostki budżetowe, jaką jest CSIOZ, nie posiadają zdolności 
do odliczania podatku VAT, tj. obowiązane są one ponosić koszty i nakłady 
w ujęciu brutto. Założenie to jest zgodne z Wytycznymi MRR pkt. 7.4 podpunkt 1 
lit. b), które stwierdzają, iż w przypadku beneficjenta nie będącego płatnikiem VAT 
tj. w sytuacji gdy podatek VAT nie podlega zwrotowi, beneficjent powinien 
uwzględnić go w cenach towarów i usług. 

Dodatkowo, stosując się do zaleceń Wytycznych MSWiA pkt VIII.2 w Arkuszu 4 
w Załączniku 2 do niniejszego Studium ceny jednostkowe zasobów zostały 
przedstawione w kwotach brutto i netto. 

Szczegółowe informacje o założonych stawkach podatku VAT dla wszystkich 
wykorzystywanych w ramach Projektu zasobów zostały podane wraz z opisami 
zasobów w rozdziale 11.2.3. 

11.1.6 Stopa dyskontowa 

Zgodnie z Wytycznymi MRR pkt 7.4 podpunkt 1 lit. d) zalecana stopa dyskontowa, 
jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do 
dofinansowania z Funduszy UE, wynosi 8% (w przypadku przeprowadzania 
analizy finansowej w cenach nominalnych). 

W celu wyliczenia wartości bieżącej inwestycji przepływy Projektu zostały 
zdyskontowane na początek roku, w którym złożony zostanie wniosek 
o dofinansowanie, oraz w którym zostało opracowane niniejsze Studium, 
tj. na dzień 1 stycznia 2009 roku. Wydatki poniesione przed rokiem złożenia 
wniosku tj. w latach 2007-2008 na potrzeby kalkulacji wskaźników efektywności 
finansowej zostały ujęte w wartościach niezdyskontowanych w roku złożenia 
wniosku o dofinansowanie tj. w roku 2009. W celu zwiększenia przejrzystości 
opracowania wydatki poniesione przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie 
zostały zaprezentowane w latach ich poniesienia.  

Ponadto, na potrzeby analizy finansowej założono, iż przepływy Projektu dla 
każdego okresu rocznego mają miejsce w połowie tego okresu (rozkład 
punktowy). 

11.1.7 Wartość rezydualna 

Zgodnie z Wytycznymi MRR (rozdział 2) wartość rezydualna występuje wtedy, gdy 
okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich 
eksploatacji wynikający z przyjętego okresu odniesienia. 

Dla potrzeb określenia wartości rezydualnej w niniejszej analizie przyjęto 
metodologię przedstawioną w rozdziale 2 Wytycznych MRR tj. wartość rezydualną 
określono jako wartość netto środków trwałych na koniec ostatniego roku okresu 
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odniesienia, uzyskanych na etapie realizacji projektu lub w okresie jego 
eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na realizację projektu oraz 
nakładów odtworzeniowych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 

W związku z powyższym dla potrzeb niniejszej analizy finansowej przyjęto, że 
wartość rezydualna w wariantach inwestycyjnych W1 i W2 będzie równa wartości 
netto środków trwałych powstałych w wyniku realizacji Projektu w każdym z tych 
wariantów odpowiednio. Wartość netto środków trwałych na koniec 2023 roku 
została wyznaczona na podstawie wartości brutto środków trwałych (tj. wartości 
początkowej) pomniejszonej o zakładane odpisy amortyzacyjne. 

Dla potrzeb analizy finansowej założono, iż wartość brutto środków trwałych 
będzie równać się wielkości nakładów inwestycyjnych i nakładów 
odtworzeniowych poniesionych przez Beneficjenta na zakup sprzętu 
informatycznego, licencji na oprogramowanie oraz wytworzenie i wdrożenie 
systemów. Do wartości brutto środków trwałych nie zostały zaliczone nakłady 
związane z przygotowaniem i zarządzaniem Projektem, audytem i promocją 
rozwiązań Projektu oraz wydatki poniesione na szkolenia i usługi doradcze. 
Przepływy uwzględnione w kalkulacji wartości rezydualnej zostały przedstawione 
w cenach brutto (tj. zawierających VAT), w wartościach nominalnych. 

W myśl Wytycznych MRR okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinien 
odzwierciedlać jego ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania, w oparciu 
o jego oczekiwaną przydatność dla beneficjenta, a nie minimalny okres 
amortyzacji wynikający z właściwych przepisów prawnych. 

W związku z powyższym na potrzeby kalkulacji wartości rezydualnej założono 
wysokość stawki amortyzacyjnej dla sprzętu komputerowego (z uwagi na 
zakładaną całkowitą jego wymianę po okresie 4 letnim) na poziomie 25%. Dla 
skapitalizowanego kosztu uruchomienia systemów również przyjęto stawkę 
amortyzacyjną w wysokości 25%. W przypadku amortyzacji budynku siedziby 
Beneficjenta założono stawkę w wysokości 2,5%. 

Stawki amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 64 Stawki amortyzacji przyjęte do obliczenia wartości rezydualnej 

Elementy systemu podlegajace amortyzacji
stawka 

amortyzacyjna
skapitalizowany koszt uruchomienia systemów 25%
macierze dyskowe 25%
biblioteki taśmowe 25%
serwery 25%
czytniki kart 25%
system HSM 25%
licencje 25%
budynek siedziby 2,5%  

Na potrzeby projekcji przyjęto, iż w roku przekazania środka trwałego do 
użytkowania będzie on podlegał amortyzacji jedynie przez okres 6 miesięcy.  

Na podstawie przyjętych stawek amortyzacji i harmonogramu nakładów 
inwestycyjnych i odtworzeniowych określono wartość rezydualną dla wariantów 
W1 i W2 (Tabela 65 i Tabela 66). 
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Tabela 65 Wartość rezydualna w wariancie W1 na koniec 2023 roku (tys. PLN) 

Elementy systemu podlegajace amortyzacji

Wartość rezydualna Projektu 25 550                    
skapitalizowany koszt uruchomienia systemów -                         
sprzęt komputerowy 6 453                      
licencje -                         
budynek siedziby 19 097                    

 wartość rezydualna 

 

Tabela 66 Wartość rezydualna w wariancie W2 na koniec 2023 roku (tys. PLN) 

Elementy systemu podlegajace amortyzacji

Wartość rezydualna Projektu 31 019                    
skapitalizowany koszt uruchomienia systemów -                         
sprzęt komputerowy 11 922                    
licencje -                         
budynek siedziby 19 097                    

 wartość rezydualna 

 

11.2 Nakłady inwestycyjne 

11.2.1 Projekcja nakładów inwestycyjnych 

W wariantach inwestycyjnych W1 i W2 założono ponoszenie nakładów 
inwestycyjnych w latach 2007-2014. Wydatki poniesione w latach 2007-2008 
dotyczyły fazy przygotowania Projektu i obejmowały koszty ekspertyz i usług 
doradczych na łączną kwotę 2 731 tys. PLN. 

Wartość wydatków ponoszonych w fazie inwestycyjnej Projektu tj. w latach 2009-
2014 została obliczona na podstawie oszacowanych nakładów pracy 
programistów oraz zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i licencje 
niezbędnych do stworzenia i wdrożenia elementów systemu. Metoda szacowania 
nakładów i kosztów Projektu została szczegółowo opisana w punkcie 11.2.3. 

Na podstawie oszacowanych wielkości poszczególnych nakładów pracy 
opracowane zostało szczegółowe zapotrzebowanie na zasoby niezbędne do 
realizacji Projektu (Arkusz 3 w Załączniku 2). 

W związku z powyższym nakłady inwestycyjne w obu wariantach inwestycyjnych 
obejmują: 

► koszty zarządzania Projektem, w tym m.in. dodatkowe etaty CSIOZ związane 
z realizacją Projektu, pozostały sprzęt, oprogramowanie i materiały biurowe 
na potrzeby promocji, 

► koszty przygotowania Projektu, w tym: 

o ekspertyzy i usługi doradcze, przygotowanie stanowisk pracy 
i tymczasowy wynajmu powierzchni, 

o przygotowanie przetargów, 

o realizacja przetargów; 
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► koszty wytworzenia i wdrożenia poszczególnych elementów Projektu, 

► zakup i dostosowanie budynku siedziby Beneficjenta, 

► zakup sprzętu komputerowego i licencji, 

► szkolenia, 

► audyt, 

► promocję rozwiązań Projektu. 

Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych została obliczona jako iloczyn 
zapotrzebowania na zasoby (Arkusz 3 w Załączniku 2) i kosztów jednostkowych 
poszczególnych zasobów założonych dla poszczególnych lat realizacji Projektu 
(Arkusz 4 w Załączniku 2). Nakłady inwestycyjne obejmują również poniesione 
i planowane kwalifikowalne wydatki związane z przygotowaniem Projektu, które 
zgodnie z pkt 102 „Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania 
i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” z dnia 12 sierpnia 
2008 roku mieszczą się w zakresie 8% wartości nakładów inwestycyjnych Projektu 
i wynoszą 47 843 tys. PLN (6,71% nakładów inwestycyjnych Projektu) w wariancie 
W1 oraz 47 849 tys. PLN w wariancie W2 (6,09% nakładów inwestycyjnych 
Projektu). 

Tabele zamieszczone na kolejnych stronach przedstawiają nakłady inwestycyjne 
na realizację Projektu w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne 
(Tabela 67 i Tabela 68) oraz na określone powyżej grupy kosztów (Tabela 69 
i Tabela 70). W kolejnych tabelach (Tabela 72) zaprezentowane zostały nakłady 
inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne elementy Projektu. Nakłady 
inwestycyjne w okresie realizacji Projektu tj. w latach 2007–2014 dla wariantów 
W1 i W2 wynoszą odpowiednio 712 640 tys. PLN i 785 887 tys. PLN. 

Szczegółowy harmonogram nakładów inwestycyjnych Projektu przedstawiony 
został w Arkuszu 5 w Załączniku 2. 
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Tabela 67 Nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W1 w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 104       75 501       230 372     191 654     101 944       15 335         

Nakłady kwalifikowalne, w tym -                      2 632              95 038            75 501            230 372          191 654          67 911              13 733              
Wydatki netto -                     2 158              78 140            62 207            189 183          157 537          58 144             12 696             
VAT -                     475                 16 897            13 294            41 189            34 117            9 767               1 037               

Nakłady niekwalifikowalne, w tym 98                   -                      66                   -                      -                      -                      34 033              1 602                
Wydatki netto 80                   -                     54                   -                     -                     -                     27 896             1 313               
VAT 18                   -                     12                   -                     -                     -                     6 137               289                   

Tabela 68 Nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W2 w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 175       78 460       223 645     263 243     105 789       16 844         

Nakłady kwalifikowalne, w tym -                      2 632              95 108            78 460            223 645          263 243          71 955              15 031              
Wydatki netto -                     2 158              78 211            64 649            183 687          216 234          61 297             13 962             
VAT -                     475                 16 897            13 811            39 959            47 009            10 657             1 069               

Nakłady niekwalifikowalne, w tym 98                   -                      66                   -                      -                      -                      33 835              1 813                
Wydatki netto 80                   -                     54                   -                     -                     -                     27 733             1 486               
VAT 18                   -                     12                   -                     -                     -                     6 101               327                   
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Tabela 69 Nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W1 w podziale na rodzaje kosztów w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 104       75 501       230 372     191 654     101 944       15 335         

Przygotowanie Projektu 98                   2 632              6 867              7 427              9 480              9 031              7 899                4 409                
Wydatki netto 80                   2 158              5 629              6 088              7 771              7 403              6 475               3 614               
VAT 18                   475                 1 238              1 339              1 710              1 629              1 424               795                  

Zarządzanie Projektem -                      -                      1 400              1 778              1 778              1 778              1 778                1 334                
Wydatki netto -                     -                     1 388              1 778              1 778              1 778              1 778               1 334               
VAT -                     -                     12                   -                     -                     -                     -                       -                       

Zakup siedziby -                      -                      26 901            2 884              -                      -                      -                        -                        
Wydatki netto -                     -                     22 050            2 364              -                     -                     -                       -                       
VAT -                     -                     4 851              520                 -                     -                     -                       -                       

Zakup sprzętu i licencji -                      -                      14 190            -                      5 750              49 110            33 795              -                        
Wydatki netto -                     -                     11 631            -                     4 713              40 254            27 701             -                       
VAT -                     -                     2 559              -                     1 037              8 856              6 094               -                       

Wytworzenie systemów -                      -                      44 722            62 172            207 552          110 621          10 358              -                        
Wydatki netto -                     -                     36 657            50 961            170 125          90 673            8 490               -                       
VAT -                     -                     8 065              11 211            37 427            19 948            1 868               -                       

Wdrożenie systemów -                      -                      1 024              -                      3 104              16 293            30 836              -                        
Wydatki netto -                     -                     840                 -                     2 544              13 355            25 276             -                       
VAT -                     -                     185                 -                     560                 2 938              5 561               -                       

Szkolenia -                      -                      -                      -                      184                 1 414              13 524              6 649                
Wydatki netto -                     -                     -                     -                     184                 1 282              13 244             6 649               
VAT -                     -                     -                     -                     -                     132                 280                  -                       

Audyt -                      -                      -                      -                      -                      824                 1 113                1 602                
Wydatki netto -                     -                     -                     -                     -                     675                 912                  1 313               
VAT -                     -                     -                     -                     -                     149                 201                  289                  

Promocja -                      -                      -                      1 240              2 524              2 581              2 641                1 341                
Wydatki netto -                     -                     -                     1 017              2 068              2 116              2 165               1 099               
VAT -                     -                     -                     224                 455                 465                 476                  242                   
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Tabela 70 Nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W2 w podziale na rodzaje kosztów w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 175       78 460       223 645     263 243     105 789       16 844         

Przygotowanie Projektu 98                   2 632              6 867              7 427              9 480              8 933              8 003                4 409                
Wydatki netto 80                   2 158              5 629              6 088              7 771              7 322              6 560               3 614               
VAT 18                   475                 1 238              1 339              1 710              1 611              1 443               795                  

Zarządzanie Projektem -                      -                      1 470              1 872              1 872              1 872              1 872                1 404                
Wydatki netto -                     -                     1 458              1 872              1 872              1 872              1 872               1 404               
VAT -                     -                     12                   -                     -                     -                     -                       -                       

Zakup siedziby -                      -                      26 901            2 884              -                      -                      -                        -                        
Wydatki netto -                     -                     22 050            2 364              -                     -                     -                       -                       
VAT -                     -                     4 851              520                 -                     -                     -                       -                       

Zakup sprzętu i licencji -                      -                      14 190            -                      5 750              103 240          33 795              -                        
Wydatki netto -                     -                     11 631            -                     4 713              84 623            27 701             -                       
VAT -                     -                     2 559              -                     1 037              18 617            6 094               -                       

Wytworzenie systemów -                      -                      44 722            65 200            200 732          129 789          13 085              -                        
Wydatki netto -                     -                     36 657            53 442            164 534          106 385          10 726             -                       
VAT -                     -                     8 065              11 757            36 198            23 405            2 360               -                       

Wdrożenie systemów -                      -                      1 024              -                      3 104              14 590            32 944              -                        
Wydatki netto -                     -                     840                 -                     2 544              11 959            27 004             -                       
VAT -                     -                     185                 -                     560                 2 631              5 941               -                       

Szkolenia -                      -                      -                      -                      184                 1 414              12 534              7 698                
Wydatki netto -                     -                     -                     -                     184                 1 282              12 254             7 698               
VAT -                     -                     -                     -                     -                     132                 280                  -                       

Audyt -                      -                      -                      -                      -                      824                 914                   1 813                
Wydatki netto -                     -                     -                     -                     -                     675                 749                  1 486               
VAT -                     -                     -                     -                     -                     149                 165                  327                  

Promocja -                      -                      -                      1 078              2 524              2 581              2 641                1 520                
Wydatki netto -                     -                     -                     883                 2 068              2 116              2 165               1 246               
VAT -                     -                     -                     194                 455                 465                 476                  274                   
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Tabela 71 Nakłady inwestycyjne Projektu w podziale na elementy systemu w wariancie W1 w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 104       75 501       230 372     191 654     101 944       15 335         
Zarządzanie wewnętrzne 98                   2 632              2 997              1 778              1 778              1 778              1 778                1 334                
Zarządzanie projektem i doradztwo strategiczne -                      -                      2 795              5 033              5 374              5 701              6 428                4 134                
Licencje systemowe i serwerowe -                      -                      -                      -                      -                      498                 -                        -                        
Dostawy sprzętu -                      -                      -                      -                      -                      498                 -                        -                        
Kolokacja -                      -                      -                      -                      469                 -                      -                        -                        
Zakup siedziby na cele obsługi programu -                      -                      27 316            2 884              -                      -                      -                        -                        
Prototypy -                      -                      25 913            -                      -                      -                      -                        -                        
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji -                      -                      36 084            33 152            25 507            2 765              -                        -                        
Portal -                      -                      -                      14 935            72 318            45 996            11 668              -                        

System Gromadzenia Danych Medycznych, Pomocnicza 
Baza EMR, System Obsługi Rejestrów i Słowników, 
System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                      -                      -                      16 130            106 497          78 522            22 786              7 851                

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                      -                      -                      -                      15 905            53 314            56 643              675                   
Promocja rozwiązań projektu -                      -                      -                      1 588              2 524              2 581              2 641                1 341                 
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Tabela 72 Nakłady inwestycyjne Projektu w podziale na elementy systemu w wariancie W2 w latach 2007–2014 (tys. PLN) 

Rok 2007 2008 2009          2010          2011          2012          2013            2014            
Nakłady inwestycyjne brutto, w tym 98              2 632         95 175       78 460       223 645     263 243     105 789       16 844         
Zarządzanie wewnętrzne 98                   2 632              3 067              1 872              1 872              1 872              1 872                1 404                
Zarządzanie projektem i doradztwo strategiczne -                      -                      2 795              5 033              5 374              5 701              6 428                4 134                
Licencje systemowe i serwerowe -                      -                      -                      -                      -                      498                 -                        -                        
Dostawy sprzętu -                      -                      -                      -                      -                      498                 -                        -                        
Kolokacja -                      -                      -                      -                      469                 -                      -                        -                        
Zakup siedziby na cele obsługi programu -                      -                      27 316            2 884              -                      -                      -                        -                        
Prototypy -                      -                      25 913            -                      -                      -                      -                        -                        
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji -                      -                      36 084            36 180            25 507            2 765              -                        -                        
Portal -                      -                      -                      14 935            72 318            45 996            11 668              -                        
System Gromadzenia Danych Medycznych, Regionalne 
Bazy EMR, System Obsługi Rejestrów i Słowników, 
System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                      -                      -                      16 130            103 140          149 013          23 904              8 901                

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                      -                      -                      -                      12 441            54 319            59 276              885                   
Promocja rozwiązań projektu -                      -                      -                      1 426              2 524              2 581              2 641                1 520                 
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11.2.2 Kwalifikowalność nakładów 

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały przeanalizowane pod kątem „Wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” (MRR/POIG/1(2)/06/2008) z dnia 
5 czerwca 2008 roku (dalej „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności”). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wszystkie nakłady 
inwestycyjne poniesione w ramach następujących grup wydatków Projektu będą 
stanowiły koszty kwalifikujące się do refundacji w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka: 

► przygotowanie Projektu w latach 2008-2014, 

► zarządzanie Projektem (z wyłączeniem wydatków na pozostały sprzęt, 
oprogramowanie i materiały biurowe), 

► zakup i dostosowanie siedziby oraz tymczasowy najem powierzchni, 

► zakup sprzętu, licencji, biurek i laptopów w latach 2009-2012, 

► wytworzenie systemów, 

► wdrożenie systemów, 

► szkolenia, 

► audyt projektu systemu, szyny usług, systemu administracji oraz portalu, 

► promocja. 

Z uwagi na niezgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności bądź 
przekroczenie limitów narzuconych umową dotyczącą przygotowania projektu 
indywidualnego z dnia 30 czerwca 2008 roku za koszty niekwalifikowalne uznano: 

► wydatki związane z pozostałym sprzętem, oprogramowaniem i materiałami 
biurowymi, 

► wydatki na ekspertyzy i usługi doradcze w 2007 roku, 

► zakup licencji w 2013 roku, 

► audyt Systemu Gromadzenia Danych Medycznych, Pomocniczej Bazy 
Rozszerzonych Danych Medycznych, Systemu Obsługi Rejestrów, Systemu 
Weryfikacji, Systemu Wspomagania Rozliczeń, Hurtowni Danych oraz 
Systemu Wykrywania Nadużyć. 

Łączna wartość kosztów niekwalifikowalnych wynosi 35 800 tys. PLN dla wariantu 
W1 i 35 812 tys. PLN dla wariantu W2. 

Zestawienie kwalifikowalnych nakładów inwestycyjnych Projektu dla wariantu W1 
i W2 wraz z podaniem podstawy kwalifikowalności przedstawia Tabela 73 
i Tabela 74. 

Zgodnie z poniższymi tabelami suma nakładów kwalifikowalnych Projektu wynosi 
676 840 tys. PLN dla wariantu W1 i 750 075 tys. PLN dla wariantu W2 co stanowi 
około 95% wszystkich nakładów inwestycyjnych w obu wariantach. 
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Tabela 73 Kwalifikowalne nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W1 w latach 2007–2014 (tys. PLN) (pozycje kosztowe podane w ujęciu netto tj. bez VAT) 

Pkt. Kategorie wydatków kwalifikowalnych Suma 
wydatków

% nakładów 
inwestycyjnych

1 wydatki na pokrycie kosztów usług doradczych w przygotowaniu projektu oraz jego realizacji, zapewnienie wsparcia technicznego, w tym koszty usług 
zarządczych, koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, analiz finansowych, ekonomicznych, zarządczych oraz specjalistycznych; 38 824         5,45%

3 wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji 
osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami wraz z kosztami ich utrzymania; 1 646          0,23%

8 wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji; 355 260       49,85%
10 wydatki na szkolenia; 21 359         3,00%
11 wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych; 42 015         5,90%

13
koszty robót budowlanych mających na celu budowę obiektów lub adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu (wraz z kosztami 
związanymi z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej i technicznej, pracami instalacyjnymi, niezbędnymi materiałami i wyposażeniem 
oraz kosztami nadzoru technicznego);

3 586          0,50%

14 wydatki na zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanych koniecznych dla realizacji projektu; 20 828         2,92%

16 koszty audytu i księgowości w okresie realizacji projektu oraz koszty audytu końcowego, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ; 1 392          0,20%

17 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób 
zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych wnioskodawcy; 9 781          1,37%

20 wydatki na promocję projektu; 8 505          1,19%
22 podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe; 116 775       16,39%
23 zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (w szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie); 56 598         7,94%

25 koszty ogólne, w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię, koszty monitoringu, koszty 
ochrony, koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu, wyposażenia; 53               0,01%

26 wydatki na zakup wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektu; 218             0,03%
Nakłady kwalifikowalne 676 840       94,98%   

Źródło: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (MRR/POIG/1(2)/06/2008) 
Rozdział 7.7 Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji 
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Tabela 74 Kwalifikowalne nakłady inwestycyjne Projektu w wariancie W2 w latach 2007–2014 (tys. PLN) (pozycje kosztowe podane w ujęciu netto tj. bez VAT) 

Pkt. Kategorie wydatków kwalifikowalnych Suma 
wydatków

% nakładów 
inwestycyjnych

1 wydatki na pokrycie kosztów usług doradczych w przygotowaniu projektu oraz jego realizacji, zapewnienie wsparcia technicznego, w tym koszty usług 
zarządczych, koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, analiz finansowych, ekonomicznych, zarządczych oraz specjalistycznych; 38 829         4,94%

3 wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji 
osób (np. elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami wraz z kosztami ich utrzymania; 1 646          0,21%

8 wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji; 370 099       47,09%
10 wydatki na szkolenia; 21 419         2,73%
11 wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych; 42 347         5,39%

13
koszty robót budowlanych mających na celu budowę obiektów lub adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu (wraz z kosztami 
związanymi z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej i technicznej, pracami instalacyjnymi, niezbędnymi materiałami i wyposażeniem 
oraz kosztami nadzoru technicznego);

3 586          0,46%

14 wydatki na zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanych koniecznych dla realizacji projektu; 20 828         2,65%

16 koszty audytu i księgowości w okresie realizacji projektu oraz koszty audytu końcowego, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ; 1 392          0,18%

17 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób 
zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych wnioskodawcy; 10 296         1,31%

20 wydatki na promocję projektu; 8 518          1,08%
22 podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe; 129 878       16,53%
23 zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (w szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie); 100 967       12,85%

25 koszty ogólne, w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię, koszty monitoringu, koszty 
ochrony, koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu, wyposażenia; 53               0,01%

26 wydatki na zakup wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektu; 218             0,03%
Nakłady kwalifikowalne 750 075       95,44%   

Źródło: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (MRR/POIG/1(2)/06/2008) 
Rozdział 7.7 Priorytet 7: Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji 
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11.2.3 Metoda szacowania nakładów i kosztów Projektu 

11.2.3.1 Metoda szacowania kosztów oprogramowania 
aplikacyjnego 
Szacowanie pracochłonności poszczególnych produktów zostało wykonane  
w oparciu o metodę COCOMO II176.  

Pomimo, iż Projekt znajduje się we wczesnym etapie realizacji, istnieją przesłanki 
uzasadniające zastosowanie metody COCOMO II takie jak: 

► określony zakres funkcjonalny poszczególnych produktów,  

► wstępnie wydzielone procesy,  

► wstępnie opracowana architektura systemu i oraz określone ogólne 
wymagania dotyczące systemu. 

Metoda COCOMO II wymaga określenia jednego podstawowego parametru, 
określającego ilość logicznych instrukcji kodu, koniecznych do 
zaimplementowania przewidzianej funkcjonalności. 

Szacowanie ilości instrukcji przeprowadzono na podstawie: 

► ogólnych wymagań funkcjonalnych zawartych w Podstawowym Dokumencie 
Programu, 

► wymagań przedstawionych w projekcie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, 

► procesów realizowanych przez poszczególne produkty, 

► doświadczeń ekspertów współpracujących z Wykonawcą, związanych  
z realizacją innych, dużych projektów informatycznych, 

► porównań do podobnych projektów jeśli chodzi o spodziewaną wielkość 
(szacowaną także na podstawie zakładanych środków budżetowych) – 
podstawą porównań był zakładany zakres realizowanych funkcjonalności. 

Wyniki opracowanych szacowań zostały dodatkowo porównane pod kątem 
wiarygodności z danymi statystycznymi dotyczącymi procesu wytwórczego 
projektów typu open source takich jak: 

► JBoss Enterprise Application Platform, JBoss Enterprise Web Server, JBoss 
Enterprise Portal Platform, JBoss Enterprise SOA Platform, JBoss Enterprise 
BRMS, MetaMatrix Enterprise Data Services Platform (http://www.jboss.com) 
– platforma aplikacyjna. 

► OpenESB (https://open-esb.dev.java.net/) – rozwiązanie typu Enterprise 
Service Bus, które może być wykorzystywane jako zorientowana na usługi 
platforma integracyjna. 

► OpenSSO (https://opensso.dev.java.net/) – system zarządzania tożsamością 
typu Single Sign-On. 

                                                        

176 Software Cost Estimation With Cocomo II, Prentice-Hall, czerwiec 2000, 
http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html 
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► OpenEpi (http://www.openepi.com/) – oprogramowanie służące do 
prowadzenia statystyk epidemiologicznych. Jego głównymi użytkownikami są 
szpitale, kliniki oraz narodowe służby zdrowia. 

► GnuMed (http://www.gnumed.org/) – programowanie typu klient-serwer 
służące do prowadzenia elektronicznej ewidencji medycznej. 

► OpenEMR (http://www.oemr.org/) – rozwiązanie służące do elektronicznego 
zarządzania praktyką lekarską. Posada również komponent elektronicznego 
wypisywania recept, prowadzanie ewidencji medycznej oraz prowadzenia 
księgowości. 

► Medical (http://medical.sourceforge.net/) –oprogramowanie służące do 
prowadzenia elektronicznej ewidencji medycznej praktyk lekarskich (EHR) 
oraz szpitali (HIS). 

► ClearHealth (http://www.clear-health.com/) – narzędzie służące do 
elektronicznego zarządzania praktyką lekarską oraz prowadzenia 
elektronicznej ewidencji medycznej. Zaimplementowane w 830 
lokalizacjach177. 

► Open Office (http://www.openoffice.org) – pakiet oprogramowania biurowego. 

► Mono (http://www.mono-project..com) – zbór narzędzi programistycznych. 

Zastosowana metoda określania pracochłonności produktów jest niezależna od 
rodzaju aplikacji/systemu, dla których prowadzony jest proces szacowania. 

W przypadku projektu P1 specyfika części funkcjonalności i wielkość 
szacowanego systemu sprawiają, że niemożliwe jest, szczególnie na obecnym, 
wstępnym etapie prac, ustalenie dla każdego produktu, realizowanego w ramach 
Projektu już istniejącego systemu / aplikacji o analogicznej wielkości 
i funkcjonalnościach. Jednakże niektóre z systemów branych pod uwagę przy 
ocenie porównawczej wyników przynajmniej w części swoich funkcjonalności 
pokrywają się z zakresem aplikacji Projektu. Dodatkowo wybór właśnie projektów 
open source do analizy porównawczej był podyktowany względnie dużą 
wiarygodnością danych, które można uzyskać na temat tych systemów. 

Dla kilku produktów realizowanych w ramach P1 określone zostały realizowane 
przez te produkty procesy. Dla każdego z tych procesów, na podstawie ich 
zakresu funkcjonalnego i doświadczeń historycznych, oszacowana została liczba 
linii kodu, koniecznych do realizacji procesu przez aplikację. Na podstawie 
porównania zakładanej złożoności tych procesów oraz procesów realizowanych 
przez pozostałe produkty, oszacowano ilość linii kodu potrzebnych do realizacji 
każdego z produktów. Przyjęto także założenie, że zmiany w określonej na chwilę 
obecną funkcjonalności skutkować mogą zwiększeniem nakładu na implementację 
o około 30%. 

W wyniku przeprowadzonych szacunków otrzymano przedziały liczby linii kodu, 
które podzielone zostały na 4 grupy w taki sposób, by końce przedziału były 
położone w odległości nie większej niż 30% od jego środka. W celu opracowania 
przedstawionej wersji harmonogramu prac, przyjęto jednopunktowe szacowanie 
przypadające w okolicach mediany każdego przedziału.  

Na podstawie analizy funkcjonalnej produktów Projektu P1 przewidzianych do 
realizacji oraz ich złożoności, dokonano podziału produktów pod względem 
szacowanej ilości instrukcji. Wyróżniono cztery klasy: 

► cA – produkty duże; zakres ilości instrukcji: od 350 000 do 450 000, 

► cB – produkty złożone; zakres ilości instrukcji od 125 000 do 250 000, 

                                                        

177 „Free and Open Source Software in Healthcare 1.0”, I. Valdes, American Medical 
Informatics Association, Listopad 2008 r. 
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► cC - produkty mało złożone; zakres ilości instrukcji od 50 000 do 100 000 

► cD – produkty proste; zakres ilości instrukcji od 10 000 do 20 000. 

Wszystkie analizowane aplikacje mieściły się w którymś z wyżej wymienionych 
zakresów, stąd też przedziały określające zakres instrukcji dla poszczególnych 
klas nie są ciągłe.  

W celu uproszczenia dalszych obliczeń i szacunków, w szczególności 
z perspektywy kompleksowej wyceny projektu na etapie Studium Wykonalności 
oraz złożoności każdego z produktów przyjęto, że wszystkie produkty / aplikacje 
wytwarzane w ramach projektu mogą zostać wstępnie podzielone pod względem 
złożoności na cztery podstawowe klasy: 

► A – bardzo złożone/trudne w realizacji aplikacje; ilość instrukcji ok. 400 000, 

► B –złożone/trudne w realizacji aplikacje; ilość instrukcji ok. 150 000, 

► C – średnio złożone/średnio trudne w realizacji aplikacje; ilość instrukcji 
ok. 75 000, 

► D – stosunkowo mało złożone/proste w realizacji aplikacje; ilość instrukcji ok. 
15 000. 

Ponadto metoda COCOMO II umożliwia przypisanie wartości kilkunastu 
dodatkowym parametrom, na podstawie których wyliczana jest pracochłonność 
projektu. Wartości tych wskaźników zostały określone zgodnie z zasadami 
sugerowanymi przez metodę COCOMO II, na podstawie zakładanych wielkości 
produktów, ich złożoności i specyfiki, przy uwzględnieniu przedstawionej 
architektury systemu. Część tych wskaźników jest określana w znacznej mierze 
subiektywnie, wyłącznie na podstawie doświadczeń i wiedzy ekspertów, co może 
mieć wpływ na końcowy wynik szacowania.  Przyjęte dla poszczególnych klas 
wartości wskaźników178 zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 75 Wartości wskaźników pracochłonności dla poszczególnych klas 
produktów  

Nazwa wskaźnika 
Wartość dla 

produktu 
klasy A 

Wartość dla 
produktu 
klasy B 

Wartość dla 
produktu 
klasy C 

Wartość dla 
produktu 
klasy D 

Precedentedness 
(PREC) Wysoka Wysoka Wysoka Bardzo Niska 

Development 
Flexibility (FLEX)  

Wyjątkowo 
Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Architecture / Risk 
Resolution (RESL)  

Wyjątkowo 
Wysoka Bardzo Wysoka Bardzo 

Wysoka Nominalna 

Team Cohesion 
(TEAM) Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Process Maturity 
(PMAT) Nominalna Nominalna Nominalna Nominalna 

Required Software 
Reliability (RELY)  Bardzo Wysoka Wysoka Wysoka Nominalna 

Data Base Size 
(DATA)  Bardzo Wysoka Bardzo Wysoka Bardzo 

Wysoka Bardzo Wysoka 

                                                        

178 Opis roli wskaźników oraz zasad ustalania ich wartości: 
http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/expert_cocomo/drivers.html 
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Nazwa wskaźnika 
Wartość dla 

produktu 
klasy A 

Wartość dla 
produktu 
klasy B 

Wartość dla 
produktu 
klasy C 

Wartość dla 
produktu 
klasy D 

Product 
Complexity 
(CPLX)  

Wysoka Wysoka Wysoka Nominalna 

Required 
Reusability 
(RUSE)  

Bardzo Wysoka Wyjątkowo 
Wysoka 

Wyjątkowo 
Wysoka Bardzo Wysoka 

Documentation 
match to life-cycle 
needs (DOCU)  

Bardzo Wysoka Bardzo Wysoka Bardzo 
Wysoka Wysoka 

Execution Time 
Constraint (TIME)  Nominalna Nominalna Nominalna Nominalna 

Main Storage 
Constraint (STOR) Nominalna Nominalna Nominalna Nominalna 

Platform Volatility 
(PVOL)  Niska Nominalna Nominalna Nominalna 

Analyst Capability 
(ACAP)  Wysoka Nominalna Nominalna Nominalna 

Programmer 
Capability (PCAP)  Wysoka Wysoka Wysoka Nominalna 

Personnel 
Continuity (PCON)  Nominalna Nominalna Nominalna Nominalna 

Applications 
Experience 
(AEXP)  

Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Platform 
Experience 
(PEXP)  

Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Language and 
Tool Experience 
(LTEX) 

Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Use of Software 
Tools (TOOL)  Wysoka Nominalna Nominalna Niska 

Multisite 
Development 
(SITE)  

Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Required 
Development 
Schedule (SCED) 

Wysoka Wysoka Wysoka Nominalna 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla tak określonych parametrów otrzymano następujące wartości dla 
poszczególnych klas: 

Produkt klasy A: 

► rozpoczęcie (inception): 5 miesięcy, 76 osobomiesięcy, 
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► projekt (elaboration): 15 miesięcy, 305 osobomiesięcy, 

► wytworzenie (construction): 25 miesięcy, 954 osobomiesiące, 

► wdrożenie (transition): 5 miesięcy, 153 osobomiesiące. 

Produkt klasy B: 

► rozpoczęcie (inception): 4 miesiące, 48 osobomiesięcy, 

► projekt (elaboration): 14 miesięcy, 192 osobomiesiące, 

► wytworzenie (construction): 26 miesięcy, 607 osobomiesięcy, 

► wdrożenie (transition): 4 miesiące, 96 osobomiesięcy. 

Produkt klasy C: 

► rozpoczęcie (inception): 3 miesiące, 23 osobomiesiące, 

► projekt (elaboration): 6 miesięcy, 94 osobomiesiące, 

► wytworzenie (construction): 11 miesięcy, 296 osobomiesięcy, 

► wdrożenie (transition): 3 miesiące, 47 osobomiesięcy. 

Produkt klasy D: 

► rozpoczęcie (inception): 2 miesiące, 5 osobomiesięcy, 

► projekt (elaboration): 5,5 miesiąca, 19 osobomiesięcy, 

► wytworzenie (construction): 9 miesięcy, 58 osobomiesięcy, 

► wdrożenie (transition): 2 miesiące, 9 osobomiesięcy. 

11.2.3.2 Sposób szacowania kosztów oprogramowania 
aplikacyjnego 
Z uwagi na znaczną presję czasową realizacji Projektu P1, na potrzeby 
szacowania pracochłonności poszczególnych klas produktów przyjęto, że 
wyliczone wartości osobomiesięcy należy traktować jako względnie wiążące, 
natomiast z uwagi na rygor czasowy całości Projektu czas realizacji 
poszczególnych produktów należy możliwie skrócić (kosztem zwiększenia liczby 
osób je realizujących). W efekcie, kompetencje zespołów realizujących 
poszczególne produkty / aplikacje muszą być odpowiednio wysokie, gdyż 
doświadczenia przy realizacji projektów IT uczą, że skracanie czasu realizacji 
musi się obywać nie tylko kosztem zwiększenia liczby osób biorących udział w 
projekcie, ale także odpowiednim doborem tych osób, mającym na celu 
zapewnienie większej dostępności w takim projekcie osób doświadczonych 
i bardzo doświadczonych. 

Dla celów kosztorysowania i harmonogramów, w świetle powyższych założeń, 
przyjęto następujące składy zespołów odpowiedzialnych za wytworzenie 
poszczególnych produktów (w nawiasach kwadratowych podana została liczba 
zaangażowanych osób): 

► produkt klasy A: kierownik [1], ekspert [2], starszy analityk [3], analityk [6], 
młodszy analityk [9], starszy specjalista [4], specjalista [12], młodszy 
specjalista [20]; w sumie 57 osób, 

► produkt klasy B: kierownik [1], ekspert [2], starszy analityk [2], analityk [4], 
młodszy analityk [4], starszy specjalista [3], specjalista [9], młodszy 
specjalista [18]; w sumie 43 osoby, 
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► produkt klasy C: kierownik [1], ekspert [2], starszy analityk [2], analityk [4], 
młodszy analityk [4], starszy specjalista [3], specjalista [9], młodszy 
specjalista [18]; w sumie 43 osoby, 

► produkt klasy D: kierownik [1], ekspert [1], starszy analityk [1], analityk [1], 
młodszy analityk [2], starszy specjalista [1], specjalista [2], młodszy 
specjalista [4]; w sumie 13 osób. 

Przy powyższych założeniach, dotyczących składów zespołów odpowiedzialnych 
za wytworzenie, zakładane czasy wytworzenia poszczególnych rodzajów 
produktów wynoszą odpowiednio: 

► produkt klasy A: 352 dni robocze (16 miesięcy*57 osób = 912 osobomiesięcy; 
wyliczenia wg COCOMO II: 952 osobomiesiące; różnica ok. 4%), 

► produkt klasy B: 312 dni roboczych (14 miesięcy*43 osoby = 602 
osobomiesięcy; wyliczenia wg COCOMO II: 607 osobomiesięcy; różnica 
poniżej 1%), 

► produkt klasy C: 152 dni robocze (7 miesięcy*43 osoby = 301 osobomiesięcy; 
wyliczenia wg COCOMO II: 296 osobomiesięcy; różnica ok. 2%), 

► produkt klasy D: 88 dni roboczych (4 miesiące*13 osób = 52 osobomiesiące; 
wyliczenia wg COCOMO II: 58 osobomiesięcy; różnica ok. 10%). 

Z uwagi na szeroki zakres fazy projektowej w projekcie „Elektroniczna platforma 
gromadzenia, analizy i udostępnienia zasobów cyfrowych”, w celu uproszczenia 
kosztorysowania części projektowej przyjęto następujące założenia: 

► część prac projektowych zostanie wykonana przed faktycznym rozpoczęciem 
prac nad danym produktem; w szczególności dotyczy to uwzględnienia prac 
zrealizowanych na etapie realizacji dokumentacji do Studium Wykonalności 
Projektu oraz prac je poprzedzających – przygotowanie dokumentu 
podstawowego oraz projektu ustawy; szacuje się, że te prace pozwalają 
zmniejszyć wyliczoną pracochłonność fazy projektowej o 20 – 25%, 

► część prac projektowych nie będzie elementem realizacji danego produktu, 
ale zostanie zrealizowana jako osobny kontrakt, w ramach którego powstanie 
dokładny projekt architektury systemu, określone zostaną wytyczne 
dotyczące sposobów wzajemnej komunikacji, integracji z innymi systemami 
itd.; szacuje się, że te prace pozwolą zmniejszyć pracochłonność fazy 
projektowej o kolejne 30% do 35%, 

► przy powyższych założeniach, wyliczoną wcześniej czasochłonność fazy 
projektowej można zredukować o ok. 50% - 60%; skorygowane 
pracochłonności poszczególnych kategorii produktów wynoszą odpowiednio: 

o produkt klasy A: ok. 153 osobomiesięcy, 

o produkt klasy B: ok. 96 osobomiesięcy, 

o produkt klasy C: ok. 47 osobomiesięcy 

o produkt klasy D: ok. 10 osobomiesięcy, 

► wszystkie projekty realizuje zbliżony zespół projektowy w składzie: kierownik 
projektu [1], ekspert [1], starszy analityk [2], analityk [6], młodszy analityk [10], 
starszy specjalista [2], specjalista [6], młodszy specjalista [10]; razem: 38 
osób, 

► czas trwania fazy projektowej dla poszczególnych produktów, uwzględniający 
powyższy skład zespołu projektowego wynosi odpowiednio: 

o dla produktu klasy A: 4 miesiące [152 osobomiesiące], 

o dla produktu klasy B: 2,5 miesiąca [95 osobomiesięcy], 
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o dla produkty klasy C: 1,2 miesiąca [ 46 osobomiesięcy], 

o dla produktu klasy D: 10 dni roboczych [17 osobomiesięcy]179, 

► z uwagi na fakt, że część projektowa obejmuje z reguły kilka produktów, czas 
trwania tej fazy jest sumą czasów szacowanych dla poszczególnych 
produktów. 

W celu uproszczenia kosztorysowania części wdrożeniowej przyjęto następujące 
uproszczenia: 

► wszystkie wdrożenia realizuje zbliżony zespół wdrożeniowy w składzie: 
kierownik projektu [1], ekspert [2], starszy specjalista [3], specjalista [9], 
młodszy specjalista [21]; razem: 36 osób, 

► przy przyjęciu powyższych założeń, dotyczących składu zespołów 
wdrożeniowych, czasy realizacji fazy wdrożeniowej dla poszczególnych 
produktów wynoszą: 

o dla produktu klasy A: 4 miesiące [144 osobomiesięcy], 

o dla produktu klasy B: 3 miesiące [108 osobomiesięcy], 

o dla produktu klasy C: 1,3 miesiąca [47 osobomiesięcy] 

o dla produktu klasy D: 5 dni roboczych [8 osobomiesięcy], 

► z uwagi na to, że część wdrożeniowa obejmuje z reguły kilka produktów, czas 
trwania tej fazy jest sumą czasów szacowanych dla poszczególnych 
produktów, 

► przyjęto, że utworzenie i udostępnienie środowiska testowego jest 
realizowane w ramach wyliczonej pracochłonności dla wdrożenia. 

Przyjęta metoda COCOMO II zakłada co prawda duży poziom uogólnienia, jednak 
zastosowanie dokładniejszych metod szacowania na etapie Studium 
Wykonalności nie wydaje się ani celowe ani możliwe. Większość dokładniejszych 
metod szacowania pracochłonności wymaga dużej ilości parametrów oraz 
posiadania projektów systemów, które z kolei są przewidziane do realizacji 
w ramach całego procesu wytwórczego Projektu P1.  

W związku z przyjętym podziałem na klasy produktów oraz w świetle przyjętych 
założeń, poniżej przedstawiono przypisanie poszczególnych produktów / aplikacji 
Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych” do zakładanych klas produktowych. 

                                                        

179 Dla produktów klasy C zwiększono o 70% szacowaną pracochłonność ze względu na 
realne możliwości realizacji fazy projektowej (faza projektowa dla dowolnego produktu 
realizowana w czasie poniżej 10 dni niesie ryzyko niedoszacowania)  
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Tabela 76 Przypisanie produktów projektu do klas 

Wariant Nazwa produktu Klasa 
produktu 

W1, W2 Portal – Platforma dostępowa C 

W1, W2 Portal – Platforma publikacyjna C 

W1, W2 Portal – Internetowe Konto Pacjenta B 

W1, W2 Portal – Aplikacje usługodawców i aptek A 

W1, W2 Portal – Aplikacje płatników C 

W1, W2 Portal – Aplikacje innych podmiotów C 

W1, W2 System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Zdarzenia medyczne 

A 

W1, W2 System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Recepty 

C 

W1, W2 System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Skierowania i zwolnienia 

C 

W1, W2 System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Osobista dokumentacja medyczna 

C 

W1, W2 System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 
refundacji leków 

C 

W1, W2 System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 
rozliczania usług 

C 

W1, W2 System Weryfikacji C 

W1, W2 System Administracji – Audyt D 

W1, W2 System Administracji – Zabezpieczenia 
i prywatność 

D 

W1, W2 System Administracji – Administracja D 

W1 Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych 
Medycznych 

B 

W2 Regionalne Bazy Rozszerzonych Danych 
Medycznych 

A 

W1, W2 Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty B 

W1, W2 Hurtownia Danych – Monitorowanie C 

W1, W2 System Wykrywania Nadużyć A 

W1, W2 System Obsługi Rejestrów – Słowniki D 

W1, W2 System Obsługi Rejestrów – Rejestry C 

W1, W2 System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie 
danymi podstawowymi 

D 

W1, W2 Szyna Usług B 

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.2.3.3 Założenia ilościowe i objętościowe 
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały ilościowe dane, będące podstawą 
do oszacowania kosztów sprzętu, sieci oraz licencji na oprogramowanie 
systemowe i middleware. Źródłem tych danych są m.in. dane pozyskane od 
CSIOZ w dniach 12 czerwca 2008 r. oraz 23 października 2008 r., sprawozdanie 
Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r., informacja Prezesa NFZ o działalności 
Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2007, Biuletyn Statystyczny 
Ministerstwa Zdrowia za rok 2008 oraz dane dotyczące systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce za rok 2007, publikowane przez GUS. 

Tabela 77 Założenia ilościowe dotyczące zdarzeń medycznych (w ujęciu 
rocznym) 

Zdarzenia medyczne Liczba 

Prognoza liczby transakcji dla recept refundowanych na 
2009 rok 

352 695 381 

Prognoza liczby transakcji dla recept pełnopłatnych na 
2009 rok 

231 606 645 

Porady lekarskie, udzielone w ambulatoryjnych zakładach 
opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych 

239 321 900 

Porady stomatologiczne, udzielone w ambulatoryjnych 
zakładach opieki zdrowotnej, finansowane ze środków 
publicznych 

18 776 600 

Porady lekarskie, udzielone w praktykach lekarskich, 
finansowane ze środków publicznych 

11 762 600 

Porady stomatologiczne, udzielone w praktykach, 
lekarskich, finansowane ze środków publicznych 

9 998 700 

Porady lekarskie, udzielone w praktykach lekarskich, 
działających wyłącznie w oparciu o środki niepubliczne 

29 700 000 

Porady stomatologiczne, udzielone w praktykach 
lekarskich, działających wyłącznie w oparciu o środki 
niepubliczne 

9 500 000 

Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej MON 

4 418 100 

Liczba porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej MSWiA 

3 779 100 

Wizyty (pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej) 18 277 395 

Wizyty (położne) 8 477 597 

Badania bilansowe 4 818 303 

Badania przesiewowe 4 869 469 

Szczepienia 3 401 696 

Hospitalizacje w ciągu roku 7 142 647 

Leczenie uzdrowiskowe 300 260 

Osoby na listach aktywnych POZ 36 606 628 

Zdarzenia medyczne łącznie 995 453 021 
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Źródło:„Struktura dystrybucji leków. Luty 2009”, Miesięcznik Ogólnopolskiego Systemu 
Ochrony Zdrowia, luty 2009; „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.”, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008; „Informacja Prezesa NFZ o działalności 
Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2007”, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Warszawa, marzec 2008 r. 

Tabela 78 Założenia ilościowe dotyczące podmiotów sektora ochrony zdrowia 

Główne podmioty uczestniczące w Ochronie 
Zdrowia Liczba 

Usługobiorcy 38 000 000 

Szpitale 748 

Indywidualne praktyki lekarskie 47 752 

Grupowe praktyki lekarskie 514 

Indywidualne praktyki stomatologiczne 21 280 

Grupowe praktyki stomatologiczne 452 

Zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 14206 

Zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej MON 441 

Zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej MSWiA 104 

Usługodawcy łącznie 85 497 

Apteki 10 632 

Punkty apteczne 1 114 

Apteki i punkty apteczne łącznie 11 736 

Szkoły 20 588 

Źródło: Informacje dotyczące liczby szpitali, przekazane przez CSIOZ w dniu 23.10.2008; 
„Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.”, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa, 2008; „Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia 
za IV kwartał 2007”, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, marzec 2008; „Biuletyn 
Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008”, Warszawa 2008 r. 

Tabela 79 Założenia ilościowe dotyczące posiadających prawo do wykonywania 
zawodu medycznego, stan na dzień 31.12.2007 

Posiadający prawo do wykonywania zawodu 
medycznego Liczba 

Lekarze 126 337 

Stomatolodzy 35 446 

Farmaceuci  26 762 

Pielęgniarki 272 757 

Położne 32 770 

Posiadający prawo do wykonywania zawodu 
medycznego łącznie 

494 090 

Źródło: „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.”, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa, 2008 r. 
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Tabela 80 Założenia ilościowe dotyczące pracowników medycznych 

Pracownicy medyczni Liczba 

Lekarze 78 229 

Stomatolodzy 12 930 

Farmaceuci  22 962 

Pielęgniarki 181 895 

Położne 21 445 

Fizjoterapeuci i rehabilitanci 17 421 

Diagności laboratoryjni 8 555 

Pracownicy medyczni łącznie 343 437 

Źródło: „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.”, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa, 2008 r. 

Tabela 81 Założenia ilościowe dotyczące osób objętych opieką zdrowotną 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

Osoby objęte opieką zdrowotną w ramach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Liczba osób 

Osoby objęte opieką lekarską 36 742 828 

Osoby objęte opieką pielęgniarską 34 533 057 

Osoby objęte opieką pielęgniarki położnej 15 510 339 

Uczniowie 5 598 764 

Źródło: „Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV 
kwartał 2007”, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, marzec 2008 r. 

Tabela 82 Liczba kontraktów NFZ w roku sprawozdawczym 2007 

Rodzaj świadczenia Liczba kontraktów 

Podstawowa opieka zdrowotna 14 265 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 7 595 

Lecznictwo szpitalne 1 766 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 329 

Rehabilitacja lecznicza 2 620 

Opieka długoterminowa 1 419 

Leczenie stomatologiczne 9 599 

Lecznictwo uzdrowiskowe 137 

Pomoc doraźna i transport sanitarny 342 

Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych 
finansowanych przez NFZ 

2 728 

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 357 
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Rodzaj świadczenia Liczba kontraktów 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

3 351 

Liczba kontraktów łącznie 45 508 

Źródło: „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok”, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, czerwiec 2008 r. 

Tabela 83 Podstawowe dane ilościowe w zakresie wykorzystywanym przez 
Komisję Europejską (Eurostat/OECD 2005)  

Mierzona wielkość Wartość dla Polski Średnia EU-27  
(* EU-25) 

Liczba licencjonowanych 
lekarzy (na 100 000 
mieszkańców) 

331.7 417.7 

Liczba praktykujących lekarzy 
(na 100 000 mieszkańców) 213.6 303.7 

Liczba praktykujących 
pielęgniarek i położnych (na 
100 000 mieszkańców)  

564.3 699.9 

Liczba łóżek szpitalnych (na 
100 000 mieszkańców) 652.2 590.4 

Liczba magnetycznych 
rezonansów jądrowych (MRI) 
(na milion ludności) 

2.0 b/d 

Liczba tomografów 
komputerowych (TK) (na 
milion ludności) 

7.9 b/d 

Procent ludności  
o niespełnionych potrzebach 
w związku z badaniami 
medycznymi: 

 

1. Problem dostępu (brak 
środków finansowych, zbyt 
długa lista oczekujących, zbyt 
daleka odległość od usług) 

9.7 4.4* 

2. Inne (brak czasu, strach, 
nieznajomość dobrego 
specjalisty, inne) 

6.6 4.4* 

Źródło: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/ 

Tabela 84 Sprzęt medyczny w szpitalach ogólnych w 2007 roku 

Sprzęt medyczny Liczba aparatów 

Aparat RTG z torem wizyjnym 968 

Tomograf komputerowy 263 
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Sprzęt medyczny Liczba aparatów 

Rezonans magnetyczny 54 

Analizator biochemiczny 850 

Gammakamera 85 

Litotryper 118 

Akcelerator liniowy 82 

Źródło: „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008”, Warszawa 2008 r. 

Tabela 85 Podstawowe wielkości badań radiologicznych  

Rodzaj badania Rozmiar 
matrycy 

Głębia Typowa 
wielkość 

Mammografia 4000 x 6000 12 bitów 50MB 

Radiografia 2500 x 2000 10 lub 12 bitów 10MB 

Ultrasonografia 512 x 512 8 bitów 262kB 

Rezonans magnetyczny 256 x 256 16 bitów 131kB 

Tomografia komputerowa 512 x 512 16 bitów 524kB 

Obraz kamery cyfrowej 1000 x 500 8 lub 10 bitów 1MB 

Fluoroskopia 1000 x 1000 8 lub 10 bitów 1-2MB 

Medycyna nuklearna 64 x 64  16 bitów 8 kB 

Źródło: Departament of Radiology, Mayo Clinic Jacksonville, FL, USA. 

W związku z przedstawionymi założeniami ilościowymi przyjęto odpowiednie 
wielkości danych dla poszczególnych typów zasobów, w tym zdarzeń medycznych 
oraz świadczeń do oszacowania zapotrzebowania na zasoby serwerowe oraz 
sieciowe. 
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Tabela 86 Dane ilościowe (do szacowania przestrzeni na dane oraz zasobów 
sprzętowych) 

Zasób/świadczenie Ilość rocznie Średni 
rozmiar jedn. 

Zapotrzebowanie 
roczne [GB] 

Zdarzenie medyczne 996 000 000 16kB 16 320 

Kontrakt NFZ 45 000 65kB 3 

Podmioty Ochrony 
Zdrowia 343 000 8kB 3 

Dane osobowe 38 000 000 2kB 78 

Świadczenia 6 900 000 000 256B 1 766 

Badania aparaturą 
medyczną 38 000 000 35MB 1 394 606 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł przedstawionych poniżej. 

Dane dotyczące szacowanej ilości danych przetwarzanych przez system oraz ich 
objętości, liczby potencjalnych użytkowników oraz pozostałe informacje, użyte na 
potrzeby opracowania założeń dotyczących wydajności systemu zostały 
pozyskane z następujących źródeł: 

► W zakresie danych ilościowych: 

o „Struktura dystrybucji leków. Luty 2009”, Miesięcznik Ogólnopolskiego 
Systemu Ochrony Zdrowia, luty 2009, 

o „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.”, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa, 2008, 

o „Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia 
za IV kwartał 2007”, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, marzec 
2008, 

o „Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008”, Warszawa 2008, 

o „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 
rok”, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, czerwiec 2008. 

► W zakresie objętości jednostkowej danych:  

o raporty dotyczące EHR (Raport Techniczny – Analiza, przegląd 
i zastosowanie standardów elektronicznych dokumentów medycznych 
w Programie Informatyzacji Ochrony Zdrowia; Raport techniczny – 
Analiza, przegląd i zastosowanie światowych koncepcji elektronicznych 
rejestrów w świetle norm de iure i de facto i ich zastosowanie w ramach 
Platformy udostępniania on-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów 
cyfrowych Rejestrów Medycznych), 

o www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/kwod/kwod_cyfra.pdf, 

o http://www.openmedica.pl, 

o niezależni eksperci, 

o szacunki własne, dotyczące zakresu danych przechowywanych 
w systemie, przy założeniu daleko idącej normalizacji danych. 



Finansowa trwałość Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 456 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

11.2.3.4 Szacowanie wykorzystania zasobów serwerowych 

11.2.3.4.1 Założenia dotyczące liczby serwerów. 

Tabela 87 Założenia dotyczące wymaganej wydajności sprzętu 

Parametr Zakładana wielkość 

Wydajność serwera bazodanowego 750 transakcji/sec 

Wydajność serwera aplikacji 50 transakcji/sec 

Wydajność serwera ESB 1200 transakcji/sec 

Wydajność jednego serwera WWW 100 odsłon 
sesyjnych/sec 

Źródło: StoragePerformanceCouncil (http://www.storageperformance.org/) – dane dot. 
wydajności (transakcje/sec) systemów dyskowych i aplikacyjnych. 

Zakładane wydajności poszczególnych grup serwerów zostały oszacowane przy 
następujących założeniach: 

► serwery systemu będą – przynajmniej w początkowej fazie – wynajmowane, 
zatem przyjęto, że powinny to być serwery możliwie typowe, o standardowej, 
najczęściej spotykanej konfiguracji, 

► ze względu na zróżnicowanie modelu licencjonowania baz danych i systemów 
operacyjnych, zakładane jest wykorzystanie prostych konfiguracji serwerów – 
np. serwerów jednoprocesorowych, przy których modele licencjonowania 
różnych dostawców oprogramowania są do siebie dosyć zbliżone. 

W związku z powyższymi założeniami przyjęto, że na potrzeby systemu 
(przynajmniej w fazie początkowej) nie będą wykorzystywane serwery o bardzo 
wysokiej wydajności. 

Tabela 88 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Systemu Gromadzenia 
Danych Medycznych, wariant W1 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

ogólna liczba zdarzeń medycznych w ciągu 
roku 7 972 388 000 

liczba zdarzeń medycznych dziennie (365 
dni w roku) 21 842 159 

liczba zdarzeń na sekundę (zakładany spływ 
zdarzeń przez 12 godzin na dobę) 506 

zakładana liczba odczytów danych z 
systemu w stosunku do każdego zdarzenia 
medycznego 

4 

ogólna liczba transakcji na sekundę 
docierających do SGDM 2 528 

stopień utylizacji cache dla wszystkich 
transakcji 85% 
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liczba transakcji aplikacyjnych na sekundę 
do obsługi przez system (zakładamy, że 
transakcje korzystające z cache stanowią 
pomijalnie małe obciążenie dla systemu) 

379 

zakładana liczba transakcji bazodanowych 
na każdą transakcję aplikacyjną 10 

liczba transakcji bazodanowych na sekundę 
do obsługi przez system 3 792 

zakładana wydajność serwera aplikacji w 
transakcjach na sekundę 50 

zakładana wydajność serwera bazy danych 
w transakcjach na sekundę 750 

minimalna liczba serwerów aplikacji 8 

minimalna liczba serwerów bazodanowych 5 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana liczba serwerów aplikacji 38 

zalecana liczba serwerów bazodanowych 25 

zakładane dodatkowe serwery aplikacji na 
cele administracji i zarządzania systemem 3 

zakładane dodatkowe serwery bazodanowe 
na cele administracji i zarządzania 
systemem 

3 

ogólna zalecana liczba serwerów 
aplikacji 41 

ogólna zalecana liczba serwerów 
bazodanowych 28 

Źródło: Opracowanie własne. 

W świetle powyższych wyliczeń, przy przyjęciu założenia, że jeden użytkownik 
końcowy SGDM będzie generował jedną transakcję na 5 minut, system powinien 
być w stanie obsłużyć około 750 000 równoległych użytkowników (przy założeniu, 
że obsługiwałby wyłącznie taki typ aktywności oraz przy założeniu, że średnie 
użycie systemu w przypadku takiej aktywności nie przekroczy 20%). Czas reakcji 
systemu nie powinien w takim wypadku przekraczać kilku sekund, przy czym czas 
ten jest uwarunkowany także zastosowaniem Szyny Usług. Założony średni 
stopień użycia serwerów na poziomie 20% oznacza, że nawet około 5 krotny 
wzrost liczby transakcji (a zatem także użytkowników), nie powinien w zauważalny 
sposób wpływać negatywnie na czasy odpowiedzi systemu. 

Tabela 89 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Systemu Gromadzenia 
Danych Medycznych, wariant W2 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

ogólna liczba zdarzeń medycznych w ciągu 
roku 7 972 388 000 

liczba zdarzeń medycznych dziennie (365 
dni w roku) 21 842 159 
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liczba zdarzeń na sekundę (zakładany spływ 
zdarzeń przez 12 godzin na dobę) 506 

zakładana liczba odczytów danych z 
systemu w stosunku do każdego zdarzenia 
medycznego 

4 

ogólna liczba transakcji na sekundę 
docierających do SGDM 2 528 

stopień utylizacji cache (mniejszy niż dla 
wariantu W1 z uwagi na charakter i objętość 
danych rozszerzonych) 

70% 

liczba transakcji aplikacyjnych na sekundę 
do obsługi przez system (zakładamy, że 
transakcje korzystające z cache stanowią 
pomijalnie małe obciążenie dla systemu) 

758 

zakładana liczba transakcji bazodanowych 
na każdą transakcję aplikacyjną 

10 

 

liczba transakcji bazodanowych na sekundę 
do obsługi przez system 7 584 

zakładana wydajność serwera aplikacji w 
transakcjach na sekundę 50 

zakładana wydajność serwera bazy danych 
w transakcjach na sekundę 750 

minimalna liczba serwerów aplikacji 15 

minimalna liczba serwerów bazodanowych 10 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana liczba serwerów aplikacji 76 

zalecana liczba serwerów bazodanowych 51 

zakładane dodatkowe serwery aplikacji na 
cele administracji i zarządzania systemem 3 

zakładane dodatkowe serwery bazodanowe 
na cele administracji i zarządzania 
systemem 

3 

ogólna zalecana liczba serwerów 
aplikacji 78 

ogólna zalecana liczba serwerów 
bazodanowych 54 

Źródło: Opracowanie własne. 

Czasy odpowiedzi systemu dla wariantu W2 powinny być porównywalne z 
czasami określony dla W1, przy czym czas oczekiwania na dane rozszerzone 
może być wielokrotnie dłuższy, dochodzący nawet do kilkudziesięciu minut, co jest 
związane ze sposobem działania urządzeń składujących dane rozszerzone. Z 
uwagi na to, że dane takie mogą być potrzebne w sytuacjach krytycznych (np. w 
ratownictwie), przewidywana jest konieczność zaplanowania "ścieżek 
uprzywilejowanych", połączonych z odpowiednią parametryzacją i optymalizacją 
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działania systemu, pozwalających skrócić czas oczekiwania na dane rozszerzone 
dla takich przypadków do maksymalnie kilkunastu minut. 

Tabela 90 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Hurtowni Danych 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

zakładany średni czas oczekiwania na raport 
w sekundach 3 600 

zakładany średni rozmiar danych 
analitycznych niezbędnych do 
wygenerowania raportu w MB 

2 200 000 

minimalna liczba serwerów Business 
Intelligence oraz baz danych, przy założeniu 
możliwości generowania ok. 200MB/s 
danych przez jeden serwer 

3 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana liczba serwerów (Business 
Intelligence oraz bazodanowe) 15 

dodatkowe serwery bazodanowe dla 
zapytań ad-hoc 1 

dodatkowe serwery aplikacji, przeznaczone 
na cele integracji z pozostałymi elementami 
SIOZ 

8 

ogólna zalecana liczba serwerów 
aplikacji 8 

ogólna zalecana liczba serwerów 
bazodanowych 16 

ogólna zalecana liczba serwerów 
Business Intelligence 15 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 91 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Portalu (usługi on-line) 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

zakładana liczba operacji on-line na 
sekundę 800 

stopień utylizacji cache 85% 

liczba operacji = liczba transakcji 
aplikacyjnych na sekundę do obsługi przez 
system (zakładamy, że transakcje 
korzystające z cache stanowią pomijalnie 
małe obciążenie dla systemu) 

120 

liczba transakcji bazodanowych na każdą 
transakcję aplikacyjną 15 

liczba transakcji bazodanowych do obsługi 
przez system 1 800 
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zakładana wydajność serwera aplikacji w 
transakcjach na sekundę 50 

zakładana wydajność serwera 
bazodanowego w transakcjach na sekundę 750 

minimalna liczba serwerów bazodanowych 2 

minimalna liczba serwerów aplikacyjnych 2 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana ilość serwerów bazodanowych 12 

zalecana ilość serwerów aplikacyjnych 12 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przy założeniu wykonywania przez jednego użytkownika jednej akcji/operacji 
średnio co 60 sekund, zakładana liczba równoległych użytkowników portalu 
powinna wynieść około 50 000. Z uwagi na zakładany średni stopień 
wykorzystania serwerów, krótkotrwały kilkukrotny wzrost liczby użytkowników czy 
częstotliwości akcji przez nich wykonywanych, nie powinny negatywnie wpływać 
na wydłużenie czasów reakcji, które powinny wynieść maksymalnie kilka sekund 
(zależnie od rodzaju aplikacji/wykonywanej czynności). Permanentne zwiększenie 
możliwości systemu w zakresie liczby obsługiwanych użytkowników wymagać 
jednak może odpowiedniego zwiększenia liczby serwerów w tym obszarze. 

Tabela 92 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Portalu (portal informacyjny) 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

zakładana liczba unikalnych użytkowników 
portalu na dobę 7 200 000 

zakładana średnia liczba akcji 
wykonywanych przez każdego użytkownika 8 

liczba akcji wykonanych przez wszystkich 
użytkowników w ciągu doby 57 600 000 

liczba akcji w ciągu sekundy, przy założeniu 
rozkładu 100% akcji użytkowników w czasie 
12 godzin każdej doby 

1333 

stopień utylizacji cache 85% 

liczba odsłon w ciągu sekundy stron nie 
pochodzących z cache, przy założeniu 
wykonania przez użytkownika akcji co 1 
minutę 

200 

zakładana wydajność serwera WWW w 
liczbie odsłon stron na sekundę 100 

minimalna liczba serwerów dostępowych 
WWW 2 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana liczba serwerów dostępowych 
WWW 10 
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liczba serwerów bazodanowych do 
zabezpieczenia obsługi części 
redakcyjnej portalu 

2 

liczba serwerów aplikacji potrzebnych do 
zabezpieczenia części redakcyjnej 
portalu 

1 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 93 Założenia dotyczące liczby serwerów dla Szyny Usług 

Parametr Zakładana/wyliczona wielkość 

liczba transakcji na sekundę do Systemu 
Gromadzenia Danych Medycznych 2 528 

zakładana liczba transakcji na sekundę do 
innych systemów 500 

zakładana średnia liczba transakcji ESB na 
każdą transakcję z/do systemów (związane 
z asynchronicznym sposobem działania 
ESB) 

4 

ogólna liczba transakcji obsługiwanych 
przez ESB w ciągu sekundy 12 112 

zakładana wydajność serwera ESB w 
transakcjach na sekundę 1 200 

minimalna liczba serwerów dla ESB 10 

zakładany stopień utylizacji serwerów 20% 

zalecana liczba serwerów ESB 50 

Źródło: Opracowanie własne. 

11.2.3.4.2 Zestawienie liczby serwerów 

Z przedstawionych wcześniej założeń i wyliczeń (1.1.1.4.1) dotyczących 
zapotrzebowania na serwery wynika, że ogółem dla utrzymania 
systemów/aplikacji przetwarzających wszystkie dane konieczne jest zapewnienie, 
w wariancie W1 co najmniej 58, w wariancie W2 co najmniej 84 serwerów baz 
danych na potrzeby przetwarzania wszystkich zdarzeń oraz, w wariancie W1 co 
najmniej 87, a w wariancie W2 co najmniej 124 serwerów aplikacji. Wykorzystanie 
dodatkowych serwerów w niektórych systemach wynika z przyjętej polityki 
bezpieczeństwa oraz struktury poszczególnych aplikacji/produktów (konieczność 
rozdzielenia funkcjonalności między serwery w celu zapewnienia wymaganej 
wydajności, poziomu skalowalności oraz dostępności systemu). W celu 
osiągnięcia zakładanej wydajności, szyna ESB powinna zostać wyposażona w co 
najmniej 50 serwerów. Do obsługi Portalu powinno zostać przeznaczonych 
minimum 10 serwerów dostępowych WWW. Zestawienie liczby i rodzajów 
serwerów dla wariantów W1 oraz W2 realizacji Projektu z przypisaniem liczby 
serwerów do obszarów funkcjonalnych Projektu przedstawiono w poniższej tabeli. 

Przyjęte założenia uwzględniają wyłącznie spełnienie wymagań dotyczących 
środowiska produkcyjnego. Środowisko testowe może zostać zrealizowane 
częściowo poprzez wykorzystanie infrastruktury w zapasowym ośrodku 
przetwarzania danych (szacowana ilość sprzętu dla środowiska zapasowego jest 
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identyczna jak w przypadku środowiska podstawowego; wyjątek stanowi sprzęt 
dla Hurtowni Danych). Zakłada się także, że środowisko deweloperskie/rozwojowe 
nie będzie utrzymywane bezpośrednio przez Beneficjenta i jako takie powinno być 
utrzymywane przez podmioty zajmujące się rozwojem systemów (ew. na te cele 
można także wykorzystać sprzęt dostarczany w ramach prototypów). 

Tabela 94 Zestawienie liczby i rodzajów serwerów 

Wariant Produkt 
Serwery 

baz 
danych 

Serwery 
aplikacji 

Serwery 
WWW 

Serwery 
Business 

Intelligence 

Serwery  
ESB  

W1, W2 Portal 14 13 10   

W1, W2 ESB     50 

W1 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, 
System 
Weryfikacji, 
System 
Wykrywania 
Nadużyć, 
System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Pomocnicza 
Baza 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

28 41    

W2 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, 
System 
Weryfikacji, 
System 
Wykrywania 
Nadużyć, 
System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Regionalne 
Bazy 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

54 78    

W1, W2 Hurtownia 
Danych 16 8  15  

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.2.3.4.3 Szacowanie ilości licencji 

Przedstawione Studium Wykonalności zakłada wykorzystanie w zdecydowanej 
większości projektów rozwiązań komercyjnych jako środowisk bazodanowych 
i serwerów aplikacji, w oparciu o które produkty Projektu będą funkcjonować. 
Podejście takie wynika głównie z faktu możliwości realnego zagwarantowania 
odpowiedniego poziom niezbędnego wsparcia technicznego (połączonego np. 
z odpowiednimi umowami SLA). Ponadto rozwiązania komercyjne oferują 
niezbędne funkcjonalności (np. szyfrowanie, kompresja danych, replikacja itd.), są 
w stanie zaoferować bezawaryjną pracę oraz odpowiednią wydajność, co 
potwierdzają liczne testy produktów, na których bazuje wycena oraz zaufanie do 
nich dużych klientów biznesowych. 

Z uwagi na różnice w sposobie licencjonowania produktów przez czołowych 
światowych producentów, przyjęto założenie, że dla rozwiązań typu baza danych 
oraz serwer aplikacji, pojedyncza licencja jest wymagana do działania jednego 
serwera fizycznego. W przypadku licencji na system typu Business Intelligence na 
pojedynczym serwerze powinny być wykorzystywane 4 (cztery) licencje na takie 
środowisko – wynika to zarówno ze specyfiki tych rozwiązań, wymagających 
większej mocy obliczeniowej, jak i z zakładanych nieco wydajniejszych serwerów. 
Z uwagi na przyjęcie wartości średnich do wyceny, zakłada się, że uśredniony 
koszt korzystania z takiego serwera będzie identyczny jak w przypadku serwera 
bazy danych czy aplikacji. 

Zestawienie liczby i rodzajów licencji dla obszarów funkcjonalnych projektu 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 95 Zestawienie ilości i rodzajów licencji 

Wariant Produkt Bazy 
danych Aplikacje*  Business 

Intelligence ESB 

W1, W2 Portal 14 23   

W1, W2 ESB    50 

W1 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, System 
Weryfikacji, System 
Wykrywania 
Nadużyć, System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Pomocnicza Baza 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

28 41   
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Wariant Produkt Bazy 
danych Aplikacje*  Business 

Intelligence ESB 

W2 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, System 
Weryfikacji, System 
Wykrywania 
Nadużyć, System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Regionalne Bazy 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

54 78   

W1, W2 Hurtownia Danych 16 8 60  

* w tym licencje na aplikacje WWW 

Źródło: Opracowanie własne. 

11.2.3.5 Szacowanie wykorzystania pamięci masowej 
W celu oszacowania wymaganej pojemności zasobów pamięci masowej, poza 
wyliczeniami wynikającymi z przedstawionych wcześniej założeń ilościowych oraz 
objętościowych, przyjęto następujące założenia: 

► przestrzenie dyskowe muszą wystarczyć na minimum 5 lat działania systemu, 

► w przypadku podstawowych danych medycznych założone jest ich 
składowanie w postaci oryginalnej (tj. otrzymanej ze źródła) oraz 
przetworzonej (w znormalizowanej bazie danych), 

► dla podstawowych danych medycznych zakładane jest wykorzystanie 
indeksów bazodanowych zwiększających objętość przechowywanych danych 
ok. 30% wielkości danych podstawowych (dotyczy tylko postaci przetworzonej 
danych), 

► z uwagi na to, że źródłem danych ilościowych są dokumenty nie zawierające 
szczegółowych danych dotyczących świadczeń realizowanych przez 
podmioty finansowane ze środków niepublicznych zakłada się, że ilość 
przechowywanych danych wzrośnie o dodatkowo o ok. 20% ilości danych, 

► przyjęty został ok. 3% wzrost ilości danych w skali rocznej, 

► zakłada się rezerwę ok. 20% wolnej przestrzeni do wyliczeń uzyskanych na 
podstawie powyższych założeń – założenie to wynika ze względów 
praktycznych (wydajność systemu oraz zabezpieczenie przed 
ponadplanowym wzrostem ilości danych). 

W świetle powyższych założeń, zakładane pojemności pamięci masowych 
wynoszą: 

► dla podstawowych danych medycznych: zapotrzebowanie w skali 5 letniej:  
315 529 GB, 

► dla rozszerzonych danych medycznych: zapotrzebowanie w skali 5 letniej:  
7 707 910 GB (ok. 7,7 PB). 
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Na potrzeby Studium Wykonalności, dla Projektu „Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych”, przyjęto 
wykorzystanie poniższej infrastruktury do składowania danych: 

► macierz 100 TB do składowania danych na potrzeby Portalu, 

► macierz 320TB do składowania podstawowych danych medycznych oraz 
danych rejestrowych, 

► macierz 320TB dla Hurtowni Danych (zgodnie z Dokumentem Podstawowym 
hurtownia ma umożliwiać dostęp do danych o wysokim stopniu 
szczegółowości, stąd szacowana podobna objętość danych jak danych 
źródłowych), 

► system typu HSM o sumarycznej pojemności >4PB na składowanie 
rozszerzonych danych medycznych w ramach wariantu W2 – całość 
rozlokowana w 7 centrach regionalnych, w każdym centrum regionalnym 
system HSM o pojemności >600TB. 

Zestawienie szacowanego zapotrzebowania przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 96 Szacowane zapotrzebowanie na pamięci masowe 

Wariant Produkt Macierz 
dyskowa 

System 
archiwizacji 

danych 
Inne / uwagi 

W1, W2 Portal 100TB 1 szt.  

W1, W2 ESB  1 szt.  

W1 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, System 
Weryfikacji, 
System 
Wykrywania 
Nadużyć, System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Pomocnicza Baza 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

320TB 1 szt. Czytnik OCR – 
50 000 szt. 
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Wariant Produkt Macierz 
dyskowa 

System 
archiwizacji 

danych 
Inne / uwagi 

W2 

System 
Gromadzenia 
Danych 
Medycznych, 
System 
Wspomagania 
Rozliczeń, System 
Weryfikacji, 
System 
Wykrywania 
Nadużyć, System 
Administracji, 
System Obsługi 
Rejestrów, 
Regionalne Bazy 
Rozszerzonych 
Danych 
Medycznych 

320TB 8 szt. 

Czytniki OCR – 
50 000 szt., system 
HSM – 7 szt., centra 
regionalne korzystają 
albo z systemu HSM 
do przechowywania 
podstawowych 
danych medycznych 
albo z systemów 
dyskowych swoich 
serwerów (brak 
dedykowanej 
macierzy 
współdzielonej) 

W1, W2 Hurtownia Danych 320TB 1 szt.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Należy przyjąć założenie, że całość danych przetwarzanych przez systemy jest 
składowana na współdzielonych pamięciach masowych, co z kolei implikuje 
wymaganie fizycznego umieszczenia pamięci masowych w tych samych 
lokalizacjach, co serwerów z nich korzystających. 

11.2.3.6 Szacowanie wykorzystania zasobów sieciowych 
Na potrzeby centralnej części systemu zakłada się pozyskanie od usługodawcy 
zewnętrznego, specjalizującego się w dostarczaniu profesjonalnych usług 
wynajmu centrów przetwarzania danych, dwu ośrodków przetwarzania danych – 
ośrodka podstawowego oraz ośrodka zapasowego. Ze względu na fakt, że ośrodki 
powinny być połączone łączami dedykowanymi o wysokiej przepustowości, które 
będą używane do wymiany dużego wolumenu danych, najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem ze względu na kwestie techniczne oraz na koszty wydaje się być 
pozyskanie ośrodków od jednego usługodawcy. 

11.2.3.6.1 Założenie przyjęte na potrzeby oszacowania wykorzystania 
zasobów sieciowych 

Na potrzeby oszacowania zapotrzebowania na zasoby sieciowe przyjęto poniższe 
założenia:  

► dla podstawowych danych medycznych: 

o średnia ilość danych przesyłanych dziennie do/z systemu: 40GB, 

o utylizacja łącza internetowego na poziomie 20% - przy tym założeniu 
łącze 4Gbps zapewni transfer max 3.5TB danych w ciągu 12 godzin, 

► dla rozszerzonych danych medycznych: 

o średnia ilość danych przesyłanych dziennie do/z systemu: 4TB, 
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o utylizacja łącza internetowego na poziomie 20% - przy tym założeniu 
łącze 4Gbps zapewni transfer 4TB danych w ciągu 14 godzin. 

11.2.3.6.2 Sieć wewnętrzna ośrodków przetwarzania danych 

Usługodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie w poszczególnych 
ośrodkach sieci wewnętrznej o odpowiedniej przepustowości – minimum na 
poziomie 1Gbps, bezpieczeństwa danych przesyłanych zarówno w ramach 
poszczególnych o środków, jak i pomiędzy ośrodkami oraz zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury sieciowej, w tym urządzeń aktywnych (routery, switche 
i in.). Sieć wewnętrzna o przepustowości 1Gbps pozwoli, przy założeniu średniego 
wysycenia pojedynczego przyłącza na poziomie 20% oraz założeniu pracy 
aktywnych urządzeń sieciowych w trybie full-duplex, na przesłanie ponad 4TB 
danych w ciągu 12 godzin.  

11.2.3.6.3 Połączenie pomiędzy ośrodkami 

Usługodawca powinien zapewnić połączenie pomiędzy ośrodkami 
o przepustowości umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy ośrodkami, 
zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami dotyczącymi zakładanego typu 
replikacji danych pomiędzy systemem podstawowym a systemem zapasowym, 
pozwalającego na zapewnienie odpowiedniego poziomu aktualności danych, 
określonego na kolejnych etapach realizacji Projektu.  

11.2.3.6.4 Łącza zewnętrzne 

W wariantach W1 oraz W2 na potrzeby obsługi użytkowników oraz wymiany 
danych między poszczególnymi podsystemami zakładane jest wykorzystanie 
symetrycznych publicznych łącz internetowych o przepustowości 4Gbps. Pomimo 
znacznie większej zakładanej ilości danych przesyłanych w wariancie W2, 
przepustowość łącz została na potrzeby szacowania kosztów pozostawiona na 
poziomie 4Gbps. Jest to spowodowane faktem, że w przypadku realizacji wariantu 
W2, korzystając z łącz w większości o charakterze lokalnym (regionalnych), 
prawdopodobnie możliwe będzie zapewnienie łącza o większej przepustowości 
przy utrzymaniu ceny usługi na szacowanym poziomie. Zakłada się także, że 
opisane łącza internetowe posłużą także do obsługi pozostałych elementów SIOZ, 
realizowanych w ramach projektu P2, a także, w miarę możliwości, inicjatyw 
związanych z dostosowaniem podmiotowych rejestrów medycznych.  

Dodatkowo w przypadku wariantu W2, wymagane jest zapewnienie w każdym 
z regionalnych centrów baz rozszerzonych danych medycznych łącza 
symetrycznego o przepustowości rzędu 100Mbps. W analogiczne łącza, 
o przepustowości rzędu 500Mbps powinny także zostać wyposażone ośrodki 
centralne. Łącza posłużą do wymiany danych pomiędzy centrami regionalnymi 
a centralną częścią systemu. 

W przypadku wariantu W1, przepustowości łącz dla poszczególnych lokalnych baz 
rozszerzonych danych medycznych, utrzymywanych przez usługodawców 
powinna zostać oszacowana na etapie opracowania projektu funkcjonalno – 
technicznego opracowywanego rozwiązania, z uwzględnieniem m.in. takich 
czynników jak częstotliwość pobierania danych z poszczególnych składnic EMR, 
typ połączenia pomiędzy składnicą a usługodawcą. 
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Nadwyżki przepustowości łącz internetowych zostaną wykorzystane na potrzeby 
Portalu Publicznego, dla którego założono stały ruch na poziomie 200 Mbps180 
oraz na potrzeby transferu danych multimedialnych, np. w postaci szkoleń, 
w przypadku których założono obciążenie łącza przez pojedynczego użytkownika 
na poziomie minimum 512kbps.  

Przy założeniu, że publiczne łącza internetowe wykorzystywane będą wyłącznie 
do przesyłu podstawowych danych medycznych (wariant W1), łącza o zakładanej 
przepustowości umożliwią równoległą obsługę około 7 000 użytkowników 
multimedialnych bez zakłócania pracy całego systemu. W przypadku realizacji 
projektu P1 zgodnie z wariantem W2, liczba równoczesnych użytkowników 
multimedialnych zmaleje do ok. 5 000. Jest to spowodowane koniecznością 
zapewnienia przepustowości 1 Gbps w trybie ciągłym na potrzeby zapewnienia 
wymaganego transferu rozszerzonych danych medycznych. 

11.2.3.7 Szacunki związane z zakupem siedziby na cele realizacji 
Projektu 
W związku ze skalą Projektu oraz zapleczem technicznym i organizacyjnym 
wymaganym w celu jego efektywnej realizacji i nadzoru przyjęto założenie, 
zgodnie z którym na cele realizacji Projektu zakupiona zostanie siedziba, w której 
powierzchnia pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla 
następujących grup: 

► pracowników Beneficjenta, odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, 

► pracowników podmiotów zewnętrznych, których zadania będą związane 
z realizacją wsparcia w zakresie zarządzania projektami, jak również 
zapewnieniem doradztwa strategicznego,  

► pracowników wykonawców, zaangażowanych w prace związane z realizacją 
systemów, 

► pracowników podmiotów, które będą odpowiadały za utrzymanie i rozwój 
systemów. 

Ponadto w ramach siedziby konieczne będzie zapewnienie sal konferencyjnych 
i szkoleniowych, pomieszczeń dla przedstawicieli wykonawców, odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych kontraktów, w szczególności kontraktów na 
realizację systemów, pomieszczeń dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych 
w realizację projektu, m.in. NFZ, MZ, czy konsultantów krajowych oraz archiwum, 
w którym przechowywana będzie dokumentacja Projektu. 

W siedzibie przebywać będzie od 19 do 25 pracowników Biura Zarządzania 
Projektami (w ramach zakładanych 19 etatów kalkulacyjnych), zatrudnionych 
przez CSIOZ, na potrzeby zarządzania Projektem. Ponadto założono, że w fazie 
wytworzenia w siedzibie przebywać będzie średnio ok. 70-ciu pracowników 
wykonawców zaangażowanych w realizację Projektu, a po rozpoczęciu fazy 
utrzymania, ok. 70-ciu pracowników podmiotów realizujących zadania związane 
z utrzymaniem i rozwojem wytworzonych aplikacji. Przyjęto, że na jednego 
pracownika średnio przypadać będzie ok. 11 - 12 m22 powierzchni biurowej 
(z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, aneksów kuchennych 
itp.). 

Na cele realizacji prototypów w ramach siedziby udostępniona zostanie 
serwerownia o powierzchni 100 m2. W serwerowni tej zostanie zlokalizowana 
infrastruktura teleinformatyczna na potrzeby prototypowych systemów.  

                                                        

180 Na podstawie danych Onet.pl, Gazeta.pl oraz tvp.pl 
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Planowana powierzchnia siedziby przewiduje także możliwość rozbudowania 
powierzchni serwerowni o co najmniej 70% w przypadku, gdy taka rozbudowa 
okaże się niezbędna dla realizacji dodatkowych prototypów systemów, 
wymagających dodatkowej infrastruktury teleinformatycznej. 

Dla określenia kosztu zakupu siedziby na cele realizacji Projektu oraz 
dostosowania powierzchni na potrzeby serwerowni przyjęto założenia, które 
zostały zaprezentowane w poniższych tabelach. 

Tabela 97 Parametry dotyczące powierzchni oraz standardu serwerowni 

Parametr Wartość 
parametru 

Maksymalna liczba szaf w serwerowni 20 szt. 

Powierzchnia techniczna na potrzeby serwerowni ok. 100 m2 

Powierzchnia pomocnicza na potrzeby serwerowni ok. 100 m2 

Standard powierzchni serwerowej Tier III 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 98 Szacunki dotyczące powierzchni siedziby 

Pozycja 
Szacunkowa 
powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia biurowa na potrzeby stanowisk pracy dla 
pracowników Beneficjenta, odpowiedzialnych za 
zarządzanie Projektem, pracowników podmiotów, których 
zadania będą związane z zarządzaniem Projektem i 
doradztwem strategicznym, pracowników wykonawców, 
zaangażowanych w prace związane z realizacją systemów 
oraz pracowników podmiotów, które będą odpowiadały za 
utrzymanie i rozwój systemów (uwzględniająca ciągi 
komunikacyjne, sanitariaty, aneksy kuchenne itp.) 

1 112 

Powierzchnia na potrzeby sal konferencyjnych i 
szkoleniowych, pomieszczeń dla przedstawicieli 
wykonawców, odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych kontraktów (w szczególności kontraktów na 
realizację systemów), pomieszczeń dla przedstawicieli 
instytucji zaangażowanych w realizację Projektu (m.in. NFZ, 
MZ), czy konsultantów krajowych oraz powierzchnia 
archiwum 

547 

Powierzchnia techniczna na potrzeby biurowe (np. 
pomieszczenia przewidziane na drukarki), powierzchnia 
magazynowa, pomieszczenia dla ochrony, powierzchnia 
wspólna budynku (windy, hol, recepcja) 

482 

Powierzchnia techniczna oraz powierzchnia pomocnicza na 
potrzeby serwerowni 200 

Rezerwa na dodatkową powierzchnię techniczną oraz 
powierzchnię pomocniczą na potrzeby rozbudowy 
serwerowni 

200 

Szacunkowa łączna powierzchnia siedziby na potrzeby 
realizacji Projektu P1 ok. 2 541 

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.2.3.8 Założenia dotyczące prototypów 
Przyjęto założenie, zgodnie z którym faza prototypów obejmie elementy obsługi 
elektronicznych recept (wraz z elementami internetowego konta pacjenta) oraz 
elementy systemu analityczno-raportowego. W związku z tym konieczne będzie 
stworzenie prototypów trzech poniższych aplikacji logiki biznesowej i prezentacji: 

► System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty, 

► Portal – Internetowe Konto Pacjenta, 

► Hurtownia Danych – Analizy, statystyki, raporty. 

Na cele wstępnego szacowania kosztów opracowania prototypów tych systemów, 
przyjęto następujące założenia: 

► pilotaż recepty elektronicznej w wycenianej fazie obejmować będzie obszar 
jednego bądź dwóch województw oraz ok. 30% wystawianych recept 
refundowanych, przy czym suma liczby zdarzeń, zwianych z obsługą recept 
elektronicznych z dwóch województw powinna być zbliżona do liczby zdarzeń 
zakładanej dla pojedynczego województwa, 

► zakładany czas trwania pilotażu recepty elektronicznej to około 6 miesięcy, 

► podmioty biorące udział w pilotażu elektronicznej recepty to nie więcej niż 
30% lekarzy, aptek i punktów aptecznych oraz pacjentów w danym 
województwie, 

► prototypy systemów będą wymieniać między sobą oraz z systemami 
zewnętrznymi tylko taki zakres danych, jaki jest niezbędny dla zapewnienia 
ich poprawnego działania w czasie działania prototypu. 

W świetle powyższych założeń, systemy objęte prototypowaniem nie powinny 
przetwarzać większej ilości danych niż ok. 1,5% całości danych przetwarzanych 
przez systemy docelowe. 

Orientacyjne parametry ilościowe dla prototypów przedstawiono poniżej. 

Tabela 99 Szacowana na cele prototypowania liczba zdarzeń medycznych 

Zdarzenia medyczne Liczba 

Prognoza transakcji związanych z 
realizacją recept refundowanych na 
rok 2009 

352 695 381 

Średnia liczba transakcji związanych 
z realizacją recept refundowanych na 
rok 2009 w jednym województwie 

22 043 461 

Szacunkowa liczba transakcji 
związanych z realizacją recept 
refundowanych na rok 2009 w jednym 
województwie, objętych prototypem 
recepty elektronicznej w czasie jego 
trwania 

3 306 519 

Źródło:„Struktura dystrybucji leków. Luty 2009”, Miesięcznik Ogólnopolskiego Systemu 
Ochrony Zdrowia, luty 2009 

Tabela 100 Szacowana na cele prototypowania liczba aptek i punktów 
aptecznych. 

Apteki i punkty apteczne Liczba 

Apteki i punkty apteczne łącznie 11 746 
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Apteki i punkty apteczne Liczba 

Średnia liczba aptek i punktów 
aptecznych w jednym województwie 734 

Maksymalna liczba aptek i punktów 
aptecznych w jednym województwie 
(woj. śląskie) 

1 247 

Średnia szacunkowa liczba aptek i 
punktów aptecznych objętych 
prototypem recepty elektronicznej 
w czasie jego trwania 

220 

Maksymalna szacunkowa liczba 
aptek i punktów aptecznych objętych 
prototypem recepty elektronicznej 
w czasie jego trwania 

374 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 
2007 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 

Tabela 101 Szacowana na cele prototypowania liczba pracowników medycznych 

Personel medyczny (lekarze 
i farmaceuci) 

Liczba 

Lekarze łącznie 78 229 

Średnia liczba lekarzy w jednym 
województwie 4 889 

Maksymalna liczba lekarzy w jednym 
województwie (woj. Mazowieckie) 12 167 

Średnia szacunkowa liczba lekarzy 
objętych prototypem recepty 
elektronicznej w czasie jego trwania 

1 467 

Maksymalna szacunkowa liczba 
lekarzy objętych prototypem recepty 
elektronicznej w czasie jego trwania 

3 650 

Farmaceuci pracujący w aptekach 
i punktach aptecznych łącznie 21 271 

Średnia liczba farmaceutów pracujący 
w aptekach i punktach aptecznych 
w jednym województwie 

1 329 

Maksymalna liczba farmaceutów 
pracujący w aptekach i punktach 
aptecznych w województwie (woj. 
Mazowieckie) 

2 637 

Średnia szacunkowa liczba 
farmaceutów pracujący w aptekach 
i punktach aptecznych objętych 
prototypem recepty elektronicznej w 
czasie jego trwania 

399 
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Personel medyczny (lekarze 
i farmaceuci) 

Liczba 

Maksymalna szacunkowa liczba 
farmaceutów pracujący w aptekach 
i punktach aptecznych objętych 
prototypem recepty elektronicznej 
w czasie jego trwania 

791 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 
2007 r.”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 

Zakłada się, że w ramach fazy prototypów konieczne będzie wytworzenie części 
narzędzi oraz funkcjonalności realizowanych przez inne niż wybrane do wdrożenia 
prototypowego aplikacje. Kluczowe dla funkcjonowania prototypowych systemów 
będzie w szczególności: 

► opracowanie elementów systemu Szyny Usług, w celu umożliwienia realizacji 
prototypów w modelu architektury zorientowanej na usługi oraz integracji 
prototypowych systemów z własnymi rozwiązaniami usługodawców i aptek, 

► opracowanie elementów związanych z uwierzytelnianiem i autoryzacją 
użytkowników, która docelowo będzie obsługiwana przez moduł aplikacji 
„Zabezpieczenia i prywatność”, realizowany w ramach projektu P2, 

► opracowanie elementów System Obsługi Rejestrów w celu gromadzenia 
i udostępniania na potrzeby prototypów danych podmiotowych i słownikowych 
(pełniących w ograniczonym zakresie rolę rejestrów wtórnych), 

► opracowanie elementów aplikacji związanych z obsługą osobistej 
dokumentacji medycznej, 

► realizacja elementów aplikacji on-line dla usługodawców oraz aptek, która 
pozwoli na wprowadzanie i realizację recept. 

Zakłada się także, że zakres funkcjonalny trzech głównych aplikacji logiki 
biznesowej oraz prezentacji, które realizowane będą w fazie prototypowania, 
będzie znacząco mniejszy niż docelowy zakres ich funkcjonalności. Należy mieć 
także na uwadze fakt, że prototypy będą uruchamiane równolegle z toczącymi się 
pracami dotyczącymi projektu ogólnego całej docelowej platformy – nie będą 
zatem na etapie prototypowania znane finalne postaci interfejsów łączących 
aplikacje, formaty wymiany danych itp. Z tego powodu, szacunki dotyczące 
kosztów przeprowadzenia prototypowania zakładają poniesienie na realizację 
prototypów ok. 15% kosztów aplikacji docelowych. Wartość taka powinna 
umożliwić realizację wszystkich wymaganych na potrzeby prototypowania 
funkcjonalności, także tych pochodzących z innych niż wskazane aplikacje logiki 
biznesowej i prezentacji, objęte prototypem. W przypadku pojawienia się 
nadwyżek finansowych, możliwe jest rozszerzenie terytorialne, czasowe lub 
funkcjonalne programów prototypowych. 

Zakłada się także uproszczone metody autoryzacji dostępu osób fizycznych do 
elementów aplikacji Internetowe Konto Pacjenta (z uwagi na spełnione na chwilę 
uruchamiania prototypu kryteria autoryzacji). Ostateczna propozycja dotycząca 
sposobu autoryzacji zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, powinna 
zostać przedstawiona w ramach projektu prototypu recepty elektronicznej. 

Szacunki dotyczące zapotrzebowania na infrastrukturę oraz licencje zakładają 
możliwość wykorzystania tych zasobów także do realizacji innych prac 
prototypowych niż te, które obejmuje obecny harmonogram fazy prototypów. Z 
tego powodu zakładana moc obliczeniowa zasobów sprzętowych, przewidzianych 
na potrzeby realizacji prototypów systemów jest znacznie większa niż 1% (wartość 
wynikająca z zakładanej liczby przetwarzanych transakcji) oraz 15 % (wartość 
wynikająca z szacunkowych kosztów aplikacji) mocy obliczeniowej zasobów 
sprzętowych, wykorzystywanych przez docelowe rozwiązanie Z jednej strony 
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zabezpiecza to inwestycję pod kątem dalszej rozbudowy, z drugiej – daje szanse 
na uruchamianie i testowanie więcej niż jednej wersji aplikacji czy też 
przeprowadzanie testów rozwiązań integrujących finalne wersje systemów. Po 
zakończeniu prototypu gotowe środowisko może być wykorzystane w charakterze 
środowiska testowo-rozwojowego lub jako laboratorium odzyskiwania danych i 
dodatkowy ośrodek zapasowy. Przyjęte założenia dotyczące nadmiarowości 
zasobów dotyczą także szacunków dotyczących przepustowości łącz sieciowych 
na potrzeby systemów prototypowych – zakładane jest łącze o przepustowości 
równej około 50% docelowej przepustowości przewidzianej dla całego 
rozwiązania, realizowanego w ramach projektu P1. Łącze o tej przepustowości 
powinno umożliwić bezproblemową pracę zarówno środowisk projektowych, 
integracyjnych, jak i działających prototypów. 

Z uwagi na planowany zakup siedziby na cele realizacji Projektu planuje się, że 
- w odróżnieniu od docelowych systemów - prototypy zostaną uruchomione na 
zakupionym w tym celu sprzęcie, który umiejscowiony będzie w serwerowni 
znajdującej się w tejże siedzibie. 

Przewiduje się także, że aplikacje realizowane w części prototypowej pozwolą na 
obniżenie pracochłonności odpowiadających im aplikacji finalnych o ok. 5% (fakt 
ten został uwzględniony w kosztorysach i harmonogramach prac dla każdej z faz - 
projekt/wytworzenie/wdrożenie), nie zmniejszą jednak kosztów szkoleń i audytów. 

Zestawienie szacunkowych zasobów potrzebnych na realizację prototypów 
zawierają poniższe tabele. 

Tabela 102 Zestawienie liczby i rodzajów serwerów 

Produkt Serwery 
bazy danych 

Serwery 
aplikacji 

Serwery 
WWW 

Serwery 
Business 

Intelligence 
Serwery 

ESB 
Serwery 

LDAP 

Obsługa 
recept 4 6     

Internetowe 
Konto 
Pacjenta 

2 3 3    

Analizy, 
statystyki, 
raporty 

1   8   

Elementy 
pozostałych 
systemów 

2    7 2 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 103 Zestawienie ilości i rodzajów licencji 

Produkt Bazy danych Aplikacje* Business 
Intelligence  

ESB 

Obsługa recept 4 6   

Internetowe Konto 
Pacjenta 2 6   

Analizy, statystyki, raporty 1  8  

Elementy pozostałych 
systemów 2   7 

* w tym licencje na aplikacje WWW 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 104 Szacowane zapotrzebowanie na pamięci masowe 

Produkt Macierz 
dyskowa System archiwizacji danych 

Obsługa recept, 
Internetowe Konto 
Pacjenta, Analizy, 
statystyki, raporty, 
elementy pozostałych 
systemów 

32TB 1 szt. 

Źródło: Opracowanie własne. 

11.2.3.9 Opis zasobów wykorzystywanych w kosztorysach 
Poniższa tabela przedstawia opis zasobów wykorzystywanych w kosztorysach. 
Lista zasobów jest wspólna dla wszystkich projektów. Wszystkie wartości 
zasobów / ceny jednostkowe podane są jako wartości brutto, powinny być 
identyczne dla danego zasobu we wszystkich projektach. 

Tabela 105 Opis zasobów wykorzystywanych w kosztorysach 

Zasób Opis 

Serwer baz danych 
(serwer DB) 

Godzinne utrzymanie pojedynczego serwera 
bazy danych w konfiguracji umożliwiającej 
osiągnięcie zakładanej wydajności (750 t/sec); 
sumaryczny koszt dla dwóch serwerów (po 
jednym w głównym i zapasowym centrum 
danych), uwzględniający: dostarczenie, 
uruchomienie i utrzymanie sprzętu, dostarczenie 
i aktualizacje systemu operacyjnego, dozór 
techniczny, codzienne kopie zapasowe części 
systemowej, wymianę sprzętu w przypadku 
awarii, gwarantowane zasilanie, dostęp do łącz 
WAN/Internet 4Gbps. 
Szacowany koszt: 24 PLN, w tym VAT 4,33 PLN, 
stawka VAT: 22% 
[źródło: www.home.pl, www.wdc.pl, www.ovh.pl, 
www.datahouse.pl, www.server4you.com, 
http://www.rackspace.com] 
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Zasób Opis 

Serwer aplikacyjny 
(Serwer App) 

Godzinne utrzymanie pojedynczego serwera 
aplikacji w konfiguracji umożliwiającej osiągnięcie 
zakładanej wydajności (200 t/sec dla warstwy 
ESB, 100t/sec dla warstwy publicznego WWW, 
50t/sec dla warstwy aplikacji); sumaryczny koszt 
dla dwóch serwerów (po jednym w głównym  
i zapasowym centrum danych), uwzględniający: 
dostarczenie, uruchomienie i utrzymanie sprzętu, 
systemu i aktualizacje operacyjnego, dozór 
techniczny, codzienne kopie zapasowe części 
systemowej, wymianę sprzętu w przypadku 
awarii, gwarantowane zasilanie, dostęp do łącz 
WAN/Internet 4Gbps. 

Szacowany koszt: 15 PLN, w tym VAT 2,70 PLN, 
stawka VAT: 22% 
[źródło: www.home.pl, www.wdc.pl, www.ovh.pl, 
www.datahouse.pl, www.server4you.com, 
http://www.rackspace.com] 

serwer DB (zakup) 

Cena jednostkowa pary redundantnych serwerów 
o architekturze koniecznej do zapewnienia 
zakładanej wydajności dla zastosowań serwera 
bazy danych (www.ibm.com, www.dell.com, 
www.hp.com, www.sun.com). 

Szacowany koszt: 70 000 PLN, w tym VAT 12 
622,95 PLN, stawka VAT: 22% 

serwer App (zakup) 

Cena jednostkowa pary redundantnych serwerów 
o architekturze koniecznej do zapewnienia 
zakładanej wydajności dla zastosowań serwera 
aplikacji (www.ibm.com, www.dell.com, 
www.hp.com, www.sun.com). 

Szacowany koszt: 50 000 PLN, w tym VAT 9 
016,39 PLN, stawka VAT: 22% 

Wynajem 1 szafy IT 
w serwerowni 

Cena godzinnego wynajmu dwóch szaf IT (po 
jednej w głównym i zapasowym centrum danych); 
szafa o wysokości 42U, z gwarantowanym 
zasilaniem i dopuszczalnym sumarycznym 
stałym poborem mocy urządzeń zainstalowanych 
w szafie na poziomie 6kW oraz dostępem do łącz 
WAN/Internet 4Gbps. 

Szacowany koszt: 70 PLN, w tym VAT 12,62 
PLN, stawka VAT: 22% 
[źródło: www.home.pl, www.wdc.pl, www.ovh.pl, 
www.datahouse.pl, www.server4you.com, 
http://www.rackspace.com] 
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Zasób Opis 

Licencje na serwery baz 
danych 
(licencje DB) 

Cena zakupu licencji na serwer bazy danych; 
cena za dwie licencje (jedna do głównego i jedna 
do zapasowego centrum danych), przy założeniu 
jedna licencja = jeden serwer fizyczny; cena 
wyliczona w oparciu o uśrednione ceny 
sugerowane dla odbiorcy końcowego dla baz 
danych IBM, Oracle oraz Microsoft; pominięte 
zostały koszty aktualizacji i asysty technicznej 
(liczone osobno), uwzględnione zostały koszty 
dostarczenia licencji i wykonania instalacji 
środowiska na wybranym serwerze. 

Szacowany koszt: 200 000 PLN, w tym VAT  
36 065,57 PLN, stawka VAT: 22% 

Licencje na serwery 
aplikacyjne 
(licencje App) 

Cena zakupu licencji na serwer aplikacji; cena za 
dwie licencje (jedna do głównego i jedna do 
zapasowego centrum danych), przy założeniu 
jedna licencja = jeden serwer fizyczny; cena 
wyliczona w oparciu o uśrednione ceny 
sugerowane dla odbiorcy końcowego dla 
serwerów aplikacji IBM, Oracle oraz SAP 
(w przypadku Microsoft – funkcjonalność serwera 
aplikacji oferowana przez system operacyjny); 
pominięte zostały koszty aktualizacji i asysty 
technicznej (liczone osobno), uwzględnione 
zostały koszty dostarczenia licencji  
i wykonania instalacji środowiska na wybranym 
serwerze. 

Szacowany koszt: 140 000 PLN, w tym VAT  
25 245,90 PLN, stawka VAT: 22% 

Licencje SOAP/ESB 
(licencje SOAP/ESB) 

Cena zakupu licencji na serwer ESB; cena za 
dwie licencje (jedna do głównego i jedna do 
zapasowego centrum danych), przy założeniu 
jedna licencja = jeden serwer fizyczny; cena 
wyliczona w oparciu o uśrednione ceny 
sugerowane dla odbiorcy końcowego dla baz 
danych IBM, Oracle; pominięte zostały koszty 
aktualizacji i asysty technicznej (liczone osobno), 
uwzględnione zostały koszty dostarczenia licencji  
i wykonania instalacji środowiska na wybranym 
serwerze. 

Szacowany koszt: 100 000 PLN, w tym VAT  
18 032,79 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Licencje na serwery 
Business Intelligence 
(licencje BI) 

Cena zakupu licencji na serwer typu Business 
Intelligence (OLAP); cena za pojedynczą licencję 
(jedynym produktem korzystającym z tych licencji 
jest Hurtownia Danych, która nie posiada 
centrum zapasowego), przy założeniu jedna 
licencja = jeden serwer fizyczny; cena wyliczona 
w oparciu o uśrednione ceny sugerowane dla 
odbiorcy końcowego dla baz danych IBM, Oracle, 
SAP oraz Microsoft; pominięte zostały koszty 
aktualizacji i asysty technicznej (liczone osobno), 
uwzględnione zostały koszty dostarczenia licencji 
i wykonania instalacji środowiska na wybranym 
serwerze. 

Szacowany koszt: 410 000 PLN, w tym VAT  
73 934,43 PLN, stawka VAT: 22% 

Licencje na serwery baz 
danych – wsparcie 
(licencje DB (supp)) 

Koszt godzinnego utrzymania licencji bazy 
danych; koszt ten uwzględnia wsparcie 
techniczne (w tym. rozwiązywanie problemów – 
tak zdalne jak i przez personel dostawcy na 
miejscu) oraz prawo do aktualizacji wersji 
oprogramowania; cena uwzględnia dwie licencje 
(jedna dla centrum głównego  
i jedna dla zapasowego); cena wyliczona w 
oparciu o uśrednione ceny sugerowane dla 
odbiorcy końcowego dla baz danych IBM, Oracle 
oraz Microsoft; z uwagi na różne modele i zasady 
sprzedaży licencji oraz utrzymania, ceny 
utrzymania oraz licencji należy traktować jako 
całość. 
Szacowany koszt: 40 PLN, w tym VAT 7,21 PLN, 
stawka VAT: 22% 

Licencje na serwery 
aplikacji – wsparcie 
(licencje App (supp)) 

Koszt godzinnego utrzymania licencji serwera 
aplikacji; koszt ten uwzględnia wsparcie 
techniczne (w tym. rozwiązywanie problemów – 
tak zdalne jak i przez personel dostawcy na 
miejscu) oraz prawo do aktualizacji wersji 
oprogramowania; cena uwzględnia dwie licencje 
(jedna dla centrum głównego  
i jedna dla zapasowego); cena wyliczona w 
oparciu o uśrednione ceny sugerowane dla 
odbiorcy końcowego dla baz danych IBM, Oracle 
oraz SAP; z uwagi na różne modele  
i zasady sprzedaży licencji oraz utrzymania, ceny 
utrzymania oraz licencji należy traktować jako 
całość. 

Szacowany koszt: 28 PLN, w tym VAT 5,05 PLN, 
stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Licencje na serwery 
Business Intelligence 
 – wsparcie 
(licencja BI (supp)) 

Koszt godzinnego utrzymania licencji systemu 
analitycznego (Business Intelligence); koszt ten 
uwzględnia wsparcie techniczne (w tym. 
rozwiązywanie problemów – tak zdalne jak 
i przez personel dostawcy na miejscu) oraz 
prawo do aktualizacji wersji oprogramowania; 
cena pojedynczej licencji (jedynym produktem 
korzystającym z tych licencji jest Hurtownia 
Danych, która nie posiada centrum zapasowego); 
cena wyliczona w oparciu o uśrednione ceny 
sugerowane dla odbiorcy końcowego dla baz 
danych IBM, Oracle, SAP oraz Microsoft; z uwagi 
na różne modele i zasady sprzedaży licencji oraz 
utrzymania, ceny utrzymania oraz licencji należy 
traktować jako całość. 

Szacowany koszt: 82 PLN, w tym VAT 14,79 
PLN, stawka VAT: 22% 

Licencje SOAP/ESB  
– wsparcie 
(licencje SOAP/ESB (supp)) 

Koszt godzinnego utrzymania licencji serwera 
ESB; koszt ten uwzględnia wsparcie techniczne 
(w tym. rozwiązywanie problemów – tak zdalne 
jak i przez personel dostawcy na miejscu) oraz 
prawo do aktualizacji wersji oprogramowania; 
cena uwzględnia dwie licencje (jedna dla centrum 
głównego i jedna dla zapasowego); cena 
wyliczona w oparciu o uśrednione ceny 
sugerowane dla odbiorcy końcowego dla baz 
danych IBM, Oracle; z uwagi na różne modele i 
zasady sprzedaży licencji oraz utrzymania, ceny 
utrzymania oraz licencji należy traktować jako 
całość. 

Szacowany koszt: 20 PLN, w tym VAT 3,61 PLN, 
stawka VAT: 22% 

Macierz dyskowa 32TB 

Macierz dyskowa o całkowitej pojemności 32TB, 
składająca się z dysków SCSI o pojemności 
320GB każdy, w konfiguracji RAID-5; koszt 
dwóch macierzy (po jednej do głównego  
i zapasowego centrum danych); macierz taka 
zajmuje jedną szafę IT w serwerowni; koszt 
oszacowany na podstawie średnich cen 
sugerowanych dla klienta końcowego, dla 
macierzy spełniających założenia dot. 
konfiguracji produkowanych przez firmy HP, IBM 
oraz SUN; koszt zawiera cenę urządzenia, 
oprogramowania, dostarczenia i uruchomienia 
urządzenia we wskazanym miejscu; okres 
gwarancji: minimum 5 lat, wymiana sprzętu: co 4 
lata; w przypadku awarii – wymiana sprzętu 
przed dostawcę w ciągu maksimum 7 godzin. 

Szacowany koszt: 1 500 000 PLN, w tym VAT  
270 491,80 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Macierz dyskowa 100TB 

Macierz dyskowa o całkowitej pojemności 100TB, 
składająca się z dysków SCSI o pojemności 
320GB każdy, w konfiguracji RAID-5; koszt 
dwóch macierzy (po jednej do głównego  
i zapasowego centrum danych); macierz taka 
zajmuje dwie szafy IT w serwerowni; koszt 
oszacowany na podstawie średnich cen 
sugerowanych dla klienta końcowego, dla 
macierzy spełniających założenia dot. 
konfiguracji produkowanych przez firmy HP, IBM 
oraz SUN; koszt zawiera cenę urządzenia, 
oprogramowania, dostarczenia i uruchomienia 
urządzenia we wskazanym miejscu; okres 
gwarancji: minimum 5 lat, wymiana sprzętu: co 4 
lata; w przypadku awarii – wymiana sprzętu 
przed dostawcę w ciągu maksimum 7 godzin. 

Szacowany koszt: 3 750 000 PLN, w tym VAT  
676 229,51PLN, stawka VAT: 22% 

Macierz dyskowa 320TB 

Macierz dyskowa o całkowitej pojemności 320TB, 
składająca się z dysków SCSI o pojemności 
320GB każdy, w konfiguracji RAID-5; koszt 
dwóch macierzy (po jednej do głównego 
i zapasowego centrum danych); macierz taka 
zajmuje pięć szaf IT w serwerowni; koszt 
oszacowany na podstawie średnich cen 
sugerowanych dla klienta końcowego, dla 
macierzy spełniających założenia dot. 
konfiguracji produkowanych przez firmy HP, IBM 
oraz SUN; koszt zawiera cenę urządzenia, 
oprogramowania, dostarczenia i uruchomienia 
urządzenia we wskazanym miejscu; okres 
gwarancji: minimum 5 lat, wymiana sprzętu: co 
4 lata; w przypadku awarii – wymiana sprzętu 
przed dostawcę w ciągu maksimum. 7 godzin 

Szacowany koszt: 9 000 000 PLN, w tym VAT  
1 622 951PLN, stawka VAT: 22% 

Macierz dyskowe 320TB 
(Hurtownia Danych) 

Zasób zdefiniowany specjalnie na potrzeby 
Hurtowni danych; nie różni się niczym od zasobu 
ogólnego o tej samej nazwie, z wyjątkiem tego, 
że wycena obejmuje tylko 1 egzemplarz macierzy 
(Hurtownia Danych jest obecna wyłącznie w 
głównym centrum danych - brak centrum 
zapasowego). 

Szacowany koszt: 4 500 000 PLN, w tym VAT  
811 475,41 PLN, stawka VAT: 22% 



Finansowa trwałość Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 480 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Zasób Opis 

Biblioteka taśmowa LTO  

Biblioteka taśmowa do archiwizacji danych z 
macierzy dyskowych, wyposażona w min. 4 
napędy oraz mechanizm typu autoloader; koszt 
dwóch bibliotek (po jednej do głównego i 
zapasowego centrum danych); biblioteka zajmuje 
jedną szafę IT w serwerowni; koszt zawiera cenę 
urządzenia, oprogramowania, dostarczenia i 
uruchomienia urządzenia we wskazanym miejscu 
oraz koszt materiałów eksploatacyjnych (taśmy 
LTO-4) wymaganych dla 4 lat proponowanej 
uproszczonej strategii archiwizacji (codzienna 
kopia przyrostowa, raz na tydzień – pełna 
archiwizacja systemu; przechowywanie kopii 
zapasowych z ostatniego roku) ; okres gwarancji: 
minimum 5 lat, wymiana sprzętu: co 4 lata; w 
przypadku awarii – wymiana sprzętu przed 
dostawcę w ciągu maksimum 7 godzin. 

Szacowany koszt: 750 000 PLN, w tym VAT  
135 245,90 PLN, stawka VAT: 22% 

Biblioteka taśmowa LTO 
(Hurtownia Danych) 

Biblioteka taśmowa LTO, o parametrach 
analogicznych do opisanych powyżej, 
przeznaczona na potrzeby systemu Hurtowni 
Danych. Wycena obejmuje tylko 1 egzemplarz 
biblioteki (Hurtownia Danych jest obecna 
wyłącznie w głównym centrum danych - brak 
centrum zapasowego). 

Szacowany koszt: 375 000 PLN, w tym VAT  
67 622,95 PLN, stawka VAT: 22% 

Czytnik kart (OCR) 

Czytnik kart wyposażony w sensor optyczny; 
umożliwia odczyt podstawowych danych 
zawartych w obecnych wersjach np. dowodu 
osobistego obywatela RP; cena pojedynczego 
czytnika (przy założeniu zakupu hurtowego 
bezpośrednio od producenta lub importera); 
źródło – cenniki internetowe firm zajmujących się 
dystrybucją takich czytników (zarówno w Polsce, 
Europie jak i firm azjatyckich); z uwagi na rolę 
tych czytników oraz przewidziany sposób 
autoryzacji dostępu, rolę czytników przewidziano 
raczej jako usprawniającą – stąd stosunkowo 
niska ich planowana ilość (ok. 50000); w czytniki 
powinny zostać wyposażone tylko niektóre 
placówki świadczące usługi medyczne (po 
określeniu sposobu ich wyboru); określenie 
zasad wyboru powinno leżeć po stronie 
Zamawiającego lub Ustawodawcy. 

Szacowany koszt: 350 PLN, w tym VAT  
63,11 PLN, stawka VAT: 22% 



Finansowa trwałość Projektu 

 Studium Wykonalności dla projektu 481 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Zasób Opis 

Serwer LDAP (16CPU) 

Dedykowany serwer wieloprocesorowy, 
wymagany do poprawnego działania środowiska 
autoryzacji dostępu opartego o technologię 
LDAP; źródło szacowania – analizy 
przedstawicieli HP, Oracle oraz IBM wykonane 
w oparciu o ich doświadczenia przy założonej 
ilości wpisów w bazie danych LDAP 
(ok. 40 000 000); cena dwóch serwerów (po 
jednym do głównego i zapasowego centrum 
danych). 

Szacowany koszt: 1 250 000 PLN, w tym VAT  
225 409,84 PLN, stawka VAT: 22% 

System HSM 
(1,68PB LTO + 75TB HDD) 

Dedykowane rozwiązanie oparte o HSM 
(Hierarchical Storage Management), 
przewidziane do zastosowania w jednym 
z wariantów projektu P1; system powinien 
posiadać sumaryczną pojemność >1,7PB, przy 
czym na cele projektu zostało wycenione 
rozwiązanie wyposażone w macierz dyskową 
75TB (dyski SAS o pojemnościach 750GB w 
macierzy RAID-5) oraz archiwum taśmowe o 
pojemności 1,68PB, oparte o nośniki LTO-4 (min. 
pojemność 800GB na pojedynczy nośnik) 
i wyposażone w min. 32 napędy dla takich 
nośników; całe urządzenia zajmuje powierzchnię 
czterech szaf IT; cena zawiera koszt urządzeń 
(jeden kompletny egzemplarz, do głównego 
centrum danych), nośników danych dla 
szacowanej pojemności, koszt oprogramowania, 
koszt dostarczenia i uruchomienia urządzeń oraz 
przeszkolenia osób obsługujących (do 5 osób dla 
każdego urządzenia); ceny oszacowane na 
podstawie cen sugerowanych dla użytkownika 
końcowego na podstawie produktów HP, IBM, 
Quantum Storage. 

Szacowany koszt: 5 500 000 PLN, w tym VAT 
991 803,28 PLN, stawka VAT: 22% 

Sieć WAN (centrum 
regionalne) 100Mbps 

Koszt dziennego utrzymania sieci WAN 
o przepustowości 100Mbps w relacji centrum 
regionalne – centrala; koszt uwzględnia 
utrzymanie dwóch łącz (jednego dla głównego 
i jednego dla zapasowego centrum danych); 
koszt oszacowany na podstawie cen 
uśrednionych ofert sieci WAN oferowanych 
przez: TP S.A., PCSS, ATM, Netia, Cyfronet; 
koszt zakłada udostępnienie łącza w standardzie 
Ethernet we wskazanej serwerowni. 

Szacowany koszt: 150 PLN, w tym VAT  
27,05 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Sieć WAN (centrala) 
500Mbps 

Koszt dziennego utrzymania sieci WAN 
o przepustowości 500Mbps w relacji centrala – 
centrum regionalne; koszt uwzględnia utrzymanie 
dwóch łącz (jednego dla głównego i jednego dla 
zapasowego centrum danych); koszt 
oszacowany na podstawie cen uśrednionych 
ofert sieci WAN oferowanych przez: TP S.A., 
PCSS, ATM, Netia, Cyfronet; koszt zakłada 
udostępnienie łącza w standardzie Ethernet we 
wskazanej serwerowni 

Szacowany koszt: 350 PLN, w tym VAT 63,11 
PLN, stawka VAT: 22% 

Łącze internetowe 2Gbps 

Koszt dziennego utrzymania łącza internetowego 
o przepustowości 2Gbps, dedykowanego do 
obsługi strumieniowania danych wideo. 

Szacowany koszt: 1 000 PLN, w tym VAT 180,33 
PLN, stawka VAT: 22% 

Kierownik projektu 

Stawka godziny pracy kierownika projektu; 
stawka przyjęta na podstawie ofert pracy (Gazeta 
Wyborcza, Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ 
pracowników do pracy tymczasowej / realizacji 
kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika) 

Szacowany koszt: 400 PLN, w tym VAT  
72,13 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Ekspert 

Stawka godziny pracy eksperta w danej 
dziedzinie; charakter pracy / wiedzy ekspertów 
oznacza często zawieranie indywidualnych umów 
z nimi, stąd trudno oszacować koszt pracy 
eksperta w oparciu o publicznie dostępne dane; 
stawka została przyjęta w oparciu 
o doświadczenia Wykonawcy oraz pojawiająca 
się w mediach (prasa / Internet / radio / telewizja) 
informacjach o wartości umów zawieranych przez 
ekspertów z innymi podmiotami; za ‘eksperta’ 
Wykonawca uznaje osobę z wieloletnim (>10 lat) 
doświadczeniem w swojej branży, uznany 
ogólnie autorytet, osobę posiadającą wiele 
udokumentowanych sukcesów zawodowych lub 
posiadającą istotne dla pogłębiania teoretycznej 
oraz praktycznej wiedzy certyfikaty, uznawane 
przez daną branżę za istotne lub trudne do 
zdobycia. 

Szacowany koszt: 400 PLN, w tym VAT  
72,13 PLN, stawka VAT: 22% 

Starszy specjalista 

Stawka godziny pracy starszego specjalisty; 
założono, że starszy specjalista to osoba 
z minimum 7 letnim doświadczeniem w swojej 
branży; stawka przyjęta na podstawie ofert pracy 
(Gazeta Wyborcza, Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ 
pracowników do pracy tymczasowej / realizacji 
kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 250 PLN, w tym VAT  
45,08 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Specjalista 

Stawka godziny pracy specjalisty; założono, że 
specjalista to osoba z minimum 4 letnim 
doświadczeniem w swojej branży; stawka 
przyjęta na podstawie ofert pracy (Gazeta 
Wyborcza, Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ 
pracowników do pracy tymczasowej / realizacji 
kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 150 PLN, w tym VAT  
27,05 PLN, stawka VAT: 22% 

Młodszy specjalista 

Stawka godziny pracy młodszego specjalisty; 
założono, że specjalista to osoba z minimum 
2 letnim doświadczeniem w swojej branży; 
stawka przyjęta na podstawie ofert pracy (Gazeta 
Wyborcza, Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ 
pracowników do pracy tymczasowej / realizacji 
kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 120 PLN, w tym VAT  
21,64 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Analityk 

Stawka godziny pracy analityka; założono, że 
analityk to osoba z minimum 3 letnim 
doświadczeniem na stanowisku analityka oraz 
minimum 6 letnim doświadczeniem zawodowym 
w branży; stawka przyjęta na podstawie ofert 
pracy (Gazeta Wyborcza, Jobpilot), ofert 
‘wynajmu’ pracowników do pracy tymczasowej / 
realizacji kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 200 PLN, w tym VAT  
36,07 PLN, stawka VAT: 22% 

Starszy analityk 

Stawka godziny pracy starszego analityka; 
założono, że analityk to osoba z minimum 
5 letnim doświadczeniem na stanowisku 
analityka oraz minimum 8 letnim doświadczeniem 
zawodowym w branży; stawka przyjęta na 
podstawie ofert pracy (Gazeta Wyborcza, 
Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ pracowników do pracy 
tymczasowej / realizacji kontraktów 
(http://www.manpower.pl, http://www.grafton.pl, 
http://www.randstad.pl, http://www.adecco.pl, 
http://www.staffpartners.pl) oraz raportów: GUS, 
Wynagrodzenia.pl; na podstawie danych z 
raportów i ofert pracowników tymczasowych, 
założono że różnica między wynagrodzeniem 
pracownika a ceną żądaną za godzinę jego pracy 
przez firmę, która go zatrudnia to ok. 140-220% 
(przeciętnie: 200%; zatem cena pracy jest 3 
krotnie wyższa niż wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 300 PLN, w tym VAT  
54,10 PLN, stawka VAT: 22% 
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Zasób Opis 

Młodszy analityk 

Stawka godziny pracy młodszego analityka; 
założono, że młodszy analityk to osoba 
z minimum 2 letnim doświadczeniem na 
stanowisku analityka oraz minimum 4 letnim 
doświadczeniem zawodowym w branży; stawka 
przyjęta na podstawie ofert pracy (Gazeta 
Wyborcza, Jobpilot), ofert ‘wynajmu’ 
pracowników do pracy tymczasowej / realizacji 
kontraktów (http://www.manpower.pl, 
http://www.grafton.pl, http://www.randstad.pl, 
http://www.adecco.pl, http://www.staffpartners.pl) 
oraz raportów: GUS, Wynagrodzenia.pl; na 
podstawie danych z raportów i ofert pracowników 
tymczasowych, założono że różnica między 
wynagrodzeniem pracownika a ceną żądaną za 
godzinę jego pracy przez firmę, która go 
zatrudnia to ok. 140-220% (przeciętnie: 200%; 
zatem cena pracy jest 3 krotnie wyższa niż 
wynagrodzenie pracownika). 

Szacowany koszt: 170 PLN, w tym VAT  
30,66 PLN, stawka VAT: 22% 

Instruktor – szkolenia 
administratorów SIOZ 

Koszt godzinnego szkolenia administratora 
systemu SIOZ; koszt uwzględnia wynagrodzenie 
instruktora, koszty sali wykładowych, 
przygotowanie materiałów oraz środowiska 
szkoleniowego; szkolenia administratorów 
odbywają się z reguły w grupach 5 osobowych 
w formie warsztatów; wartość stawki godzinowej 
szacowana na podstawie cenników firm 
oferujących szkolenia dedykowane, 
uwzględniająca zmniejszenie zespołu szkolonych 
osób do 5 osób oraz orientacyjny kosz 
przygotowania i realizacji kursu 
(http://www.altkom.com.pl, 
http://www.crm.com.pl). 

Szacowany koszt: 250 PLN, zwolniony z podatku 
VAT 
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Zasób Opis 

Instruktor – szkolenia 
przedstawicieli Płatników 

Koszt godzinnego szkolenia przedstawiciela 
Płatnika z aplikacji / produktów / modułów 
przeznaczonych dla Płatników oraz szkolenia 
ogólnego z całości rozwiązań Projektu P1; koszt 
uwzględnia wynagrodzenie instruktora, koszty 
sali wykładowych, przygotowanie materiałów 
oraz środowiska szkoleniowego; szkolenia 
administratorów odbywają się z reguły w grupach 
5 osobowych w formie warsztatów; wartość 
stawki godzinowej szacowana na podstawie 
cenników firm oferujących szkolenia 
dedykowane, uwzględniająca zmniejszenie 
zespołu szkolonych osób do 5 osób oraz 
orientacyjny kosz przygotowania i realizacji kursu 
(http://www.altkom.com.pl, 
http://www.crm.com.pl). 

Szacowany koszt: 250 PLN, zwolniony z podatku 
VAT 

Instruktor – szkolenia 
przedstawicieli 
Usługodawcy 

Koszt godzinnego szkolenia integratora SIOZ 
i operatora / administratora ESB; koszt 
uwzględnia wynagrodzenie instruktora, koszty 
sali wykładowych, przygotowanie materiałów 
oraz środowiska szkoleniowego; szkolenia 
administratorów odbywają się z reguły w grupach 
5 osobowych w formie warsztatów; wartość 
stawki godzinowej szacowana na podstawie 
cenników firm oferujących szkolenia 
dedykowane, uwzględniająca orientacyjny kosz 
przygotowania i realizacji kursu 
(http://www.altkom.com.pl, 
http://www.crm.com.pl) 

Szacowany koszt: 250 PLN, zwolniony z podatku 
VAT 

Instruktor - szkolenia 
przedstawicieli 
Zamawiającego 

Koszt godzinnego szkolenia pracownika 
Zamawiającego; pracownicy Zamawiającego 
szkoleni są głównie w obszarach kontroli, 
nadzoru, audytu i administracji; koszt uwzględnia 
wynagrodzenie instruktora, koszt sali 
wykładowych, przygotowanie materiałów oraz 
środowiska szkoleniowego; szkolenia 
administratorów odbywają się z reguły w grupach 
5 osobowych w formie warsztatów; wartość 
stawki godzinowej szacowana na podstawie 
cenników firm oferujących szkolenia 
dedykowane, uwzględniająca orientacyjny kosz 
przygotowania i realizacji kursu 
(http://www.altkom.com.pl, 
http://www.crm.com.pl). 

Szacowany koszt: 250 PLN, zwolniony z podatku 
VAT 
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Zasób Opis 

Przygotowanie szkoleń dla 
Usługobiorców 

Godzinowy koszt przygotowania elektronicznej 
formy szkoleń dla danego projektu; założony 
został stały godzinowy koszt realizacji takiej 
usługi (http://www.altkom.com.pl, 
http://www.crm.com.pl), natomiast czas 
przygotowania szkoleń został przyjęty na 
podstawie zasad opisanych w części dotyczącej 
sposobu szacowania czasochłonności realizacji 
produktów. 

Szacowany koszt: 250 PLN, w tym VAT 45,08 
PLN, stawka VAT: 22% 

Promocja P1 

Informowanie zarówno bezpośrednich 
uczestników projektów, jak i otoczenia o źródle 
pochodzenia finansowania projektu, zgodne 
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. 
Koszt długotrwałej/ciągłej kampanii, zawierający 
uśrednioną cenę 8h czasu jej trwania. 

Szacowany koszt: 2 200 PLN, w tym VAT  
396,72 PLN, stawka VAT: 22% 

1 mkw. powierzchni 
biurowej siedziby 

Cena 1m2 średniej klasy powierzchni biurowej, 
położonej w okolicach centrum Warszawy. 

Szacowany koszt: 10 000 PLN, w tym VAT 
1 803,28PLN, stawka VAT: 22% 

1 mkw. powierzchni 
technicznej siedziby 

Cena 1m2 powierzchni technicznej, 
przeznaczonej pod zabudowę serwerowni. 
Zawiera koszt urządzeń energetycznych, 
klimatyzacyjnych, sieciowych, 
zabezpieczających. Cena podana przy założeniu 
dostosowania ok 100m2 powierzchni biurowej na 
cele techniczne umożliwiających instalację 
maksymalnie ok. 20 szt. szaf IT (www.onet.pl, 
www.asseco.pl). 

Szacowany koszt: 43 750 PLN, w tym VAT 7 
889,34 PLN, stawka VAT: 22% 

Utrzymanie siedziby 

Średni koszt utrzymania siedziby, skalkulowany 
przy założeniu zakładającym poniesienie 
wydatków w skali rocznej na poziomie ok. 2.5% 
wartości pierwotnej. Zawiera koszty mediów, 
remontów i modernizacji, ochrony. 

Szacowany koszt: 725 PLN, w tym VAT 130,74 
PLN, stawka VAT: 22% 

Etaty CSIOZ - P1 

Średni roczny koszt jednego etatu kalkulacyjnego 
w Biurze Zarządzania Projektem w ramach 
CSIOZ. Koszt zawiera wynagrodzenia oraz 
narzuty płacowe. 

Szacowany koszt: 93 600 PLN 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskazanych źródeł. 
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Uwaga: koszty zasobów wykorzystywanych w trybie ciągłym (np. utrzymanie 
licencji, serwery, sieć itd.) są w arkuszu kosztowym ujęte jako koszty ‘zmianowe’ 
tj. obejmują czas wykorzystania przez 8h/dobę. W celu uzyskania faktycznego 
kosztu dziennego podane wartości należy przemnożyć przez 3 (24/8). 

11.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy 
przedsięwzięcia 
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia został przedstawiony 
w Załączniku 3 do niniejszego Studium Wykonalności. Znajdujące się w tym 
załączniku arkusze prezentują nakłady inwestycyjne w wariantach W1 i W2. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawia nakłady inwestycyjne na 
poszczególne pozycje rzeczowe, ponoszone w okresie realizacji Projektu, tj. 
w latach 2007-2014. 

Szczegółowy sposób kalkulacji nakładów inwestycyjnych został zaprezentowany 
w Załączniku 2 stanowiacym wydruk modelu finansowego sporządzonego 
w arkuszu kalkulacyjnym. 

W Załączniku 4 do niniejszego Studium Wykonalności został przedstawiony 
harmonogram płatności w ramach Projektu. 

W niniejszej wersji Studium Wykonalności harmonogram rzeczowo-finansowy 
ujęty w Załączniku nr 3 oraz harmonogram płatności ujęty w Załączniku 4 zostały 
zaktualizowane do stanu wynikającego z bieżącej sytuacji projektowej na dzień 
31 sierpnia 2009 r. W wyniku tej aktualizacji występują różnice pomiędzy 
załączonymi harmonogramami a założeniami opisanymi w niniejszym Studium 
Wykonalności. 

11.4 Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe 
W analizie finansowej uwzględniono nakłady odtworzeniowe niezbędne do 
funkcjonowania poszczególnych elementów systemu. Nakłady odtworzeniowe 
ponoszone będą po zakończeniu realizacji Projektu tj. w latach 2015–2023 
(Tabela 106 i Tabela 107). 

Do nakładów odtworzeniowych zaklasyfikowano wydatki związane z dostawą 
sprzętu przedstawionego w Arkuszu 3 w Załączniku 2. Przewiduje się cykliczne 
odtwarzanie następujących elementów SIOZ: 

► macierze dyskowe, 

► biblioteki taśmowe, 

► system HSM (tylko w wariancie W2), 

► czytniki kart. 

Założono, że techniczny czas użytkowania sprzętu wynosi 4 lata, a po upływie 
tego czasu infrastruktura wymaga odtworzenia. Dla wariantów W1 i W2 pierwsze 
nakłady odtworzeniowe zostały przewidziane na rok 2015. 

Przyjęto, że nakłady odtworzeniowe są uwzględniane przy obliczeniu wartości 
rezydualnej Projektu. 
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Wartość nakładów odtworzeniowych została obliczona jako iloczyn oszacowanego 
zapotrzebowania na wymianę sprzętu (Arkusz 3 w Załączniku 2) i kosztów 
jednostkowych poszczególnych zasobów w danym roku analizy (Arkusz 4 
w Załączniku 2). Łączne wartości nakładów odtworzeniowych w latach 2015-2023 
dla wariantów W1 i W2 wyniosą odpowiednio 75 500 tys. PLN i 163 000 tys. PLN. 

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów odtworzeniowych 
znajduje się w Arkuszu 5 w Załączniku 2. 

Wszystkie nakłady odtworzeniowe zostały zaplanowane na okres po zakończeniu 
realizacji Projektu, dlatego też nie zostały ujęte w nakładach inwestycyjnych 
Projektu (traktowanie na równi z kosztami niekwalifikowalnymi) i zostaną w pełni 
sfinansowane krajowym wkładem własnym. 
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Tabela 106 Nakłady odtworzeniowe Projektu w wariancie W1 w latach 2015-2023 (tys. PLN) 
Rok 2015          2016          2017          2018          2019          2020          2021            2022            2023            
Nakłady odtworzeniowe brutto, w tym 750                 31 750            4 875              -                      750                 31 750            4 875                -                        750                   

Wydatki netto 615                 26 025            3 996              -                      615                 26 025            3 996                -                        615                   
VAT 135                 5 725              879                 -                      135                 5 725              879                   -                        135                   

Nakłady odtworzeniowe brutto, w tym 750                 31 750            4 875              -                      750                 31 750            4 875                -                        750                   
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji 750                 -                      -                      -                      750                 -                      -                        -                        750                   
Portal -                      4 500              -                      -                      -                      4 500              -                        -                        -                        

System Gromadzenia Danych Medycznych, Pomocnicza 
Baza EMR, System Obsługi Rejestrów i Słowników, 
System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                      27 250            -                      -                      -                      27 250            -                        -                        -                        

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                      -                      4 875              -                      -                      -                      4 875                -                        -                          

Tabela 107 Nakłady odtworzeniowe Projektu w wariancie W2 w latach 2015-2023 (tys. PLN) 
Rok 2015          2016          2017          2018          2019          2020          2021            2022            2023            
Nakłady odtworzeniowe brutto, w tym 750                 75 500            4 875              -                      750                 75 500            4 875                -                        750                   

Wydatki netto 615                 61 885            3 996              -                      615                 61 885            3 996                -                        615                   
VAT 135                 13 615            879                 -                      135                 13 615            879                   -                        135                   

Nakłady odtworzeniowe brutto, w tym 750                 75 500            4 875              -                      750                 75 500            4 875                -                        750                   
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji 750                 -                      -                      -                      750                 -                      -                        -                        750                   
Portal -                      4 500              -                      -                      -                      4 500              -                        -                        -                        
System Gromadzenia Danych Medycznych, Regionalne 
Bazy EMR, System Obsługi Rejestrów i Słowników, 
System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                      71 000            -                      -                      -                      71 000            -                        -                        -                        

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                      -                      4 875              -                      -                      -                      4 875                -                        -                         
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11.5 Prognoza przychodów i kosztów 
operacyjnych przedsięwzięcia 

11.5.1 Przychody operacyjne 

Nie zakłada się komercyjnego charakteru Projektu, co oznacza, iż w całym okresie 
odniesienia Projekt nie będzie generować jakichkolwiek przychodów. Na chwilę 
obecną nie są znane zasady przyznawania ewentualnych praw dostępu 
podmiotom komercyjnym do pewnych danych zgromadzonych w rejestrach 
medycznych. Istnieje możliwość, iż w przyszłości dostęp taki byłby odpłatny, 
jednakże spodziewane wpływy z tego tytułu byłyby przynależne Skarbowi 
Państwa (Beneficjent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek przychodów 
z tytułu operowania SIOZ). 

Ponadto, zgodnie z Art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 roku, w przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego 
oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, dochód wygenerowany w okresie pięciu 
lat od zakończenia operacji jest odliczany od wydatków zadeklarowanych Komisji 
a następnie instytucja certyfikująca, nie później niż w dniu częściowego lub 
końcowego zamknięcia programu operacyjnego, dokonuje odliczenia. 

Przyjęte założenia są również zgodne z regulacjami zamieszonymi w Wytycznych 
MRR w rozdziale 11. 

11.5.2 Koszty operacyjne 

Zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu Beneficjent będzie 
ponosił koszty operacyjne związane z eksploatacją systemów powstałych 
w wyniku realizacji Projektu. 

Na potrzeby analizy finansowej wzięto pod uwagę następujące wydatki 
Beneficjenta generowane przez Projekt i stanowiące jego koszty operacyjne:  

► koszty zarządzania (koszty przygotowania i realizacji przetargów związanych 
z utrzymaniem systemów i nakładami odtworzeniowymi), 

► utrzymanie serwerowni, 

► wsparcie systemowe, 

► utrzymanie i rozwój aplikacji. 

Wysokość kosztów operacyjnych została obliczona jako iloczyn oszacowanego 
zapotrzebowania na pracę ludzką oraz usługi zewnętrzne (z pominięciem kosztów 
wymiany sprzętu, zakwalifikowanych jako nakłady odtworzeniowe) (Arkusz 3 
w Załączniku 2) i kosztów jednostkowych poszczególnych zasobów w danym roku 
analizy (Arkusz 4 w Załączniku 2). Wydatki związane z utrzymaniem siedziby oraz 
przygotowaniem i realizacją przetargów (na usługi kolokacji, zakupy licencji 
i odtwarzanego sprzętu) zostały zakwalifikowane do kategorii zarządzanie 
i stanowią koszty operacyjne. 

Przedstawione na kolejnych stronach tabele zawierają koszty operacyjne 
ponoszone przez Beneficjenta dla wariantów W1 i W2 w podziale na grupy 
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wydatków (Tabela 108 i Tabela 109) i elementy Projektu (Tabela 110 i Tabela 
111). Łączna wartość kosztów operacyjnych w całym okresie analizy tj. w latach 
2007-2023 dla wariantów W1 i W2 wynosi odpowiednio 650 221 tys. PLN i 
754 790 tys. PLN. 

Szczegółowe zestawienie kosztów operacyjnych znajduje się w Arkuszu 6 
w Załączniku 2. 

Ponieważ zadania związane z eksploatacją systemów będą okresowo zlecane 
poszczególnym dostawcom usług, w analizie finansowej uwzględniono jedynie 
koszty utrzymania siedziby, natomiast pominięto inne dodatkowe koszty 
operacyjne, takie jak zużycie energii czy materiałów, ponieważ ich ciężar zostanie 
przeniesiony na usługodawcę i zawiera się w cenie jego usług. 

Koszty operacyjne nie zaliczają się do sumy nakładów inwestycyjnych Projektu. 
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Tabela 108 Koszty operacyjne Projektu w wariancie W1 w podziale na grupy wydatków w latach 2009–2023 (tys. PLN) 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         
Koszty operacyjne, w tym 2               4 526        6 233        15 381      37 340      46 815      51 399      53 680      55 357      56 706      59 530      62 427      64 580      66 431      69 814      

Zarządzanie Projektem 2                   3 808            4 709            4 723            5 879            1 453            1 958            2 360            2 303            1 699            2 334            2 840            2 764            1 996            2 796            
Wydatki netto 2                  3 121            3 860            3 871            4 819            1 191            1 605            1 935            1 887            1 393            1 913            2 328            2 265            1 636            2 292            
VAT 0                  687              849              852              1 060            262              353              426              415              306              421              512              498              360              504              

Utrzymanie serwerowni -                718               1 403            5 865            14 734          16 708          17 169          17 707          18 177          18 728          19 312          19 986          20 589          21 286          22 026          
Wydatki netto -               588              1 150            4 807            12 077          13 695          14 073          14 514          14 899          15 351          15 829          16 382          16 876          17 447          18 054          
VAT -               129              253              1 058            2 657            3 013            3 096            3 193            3 278            3 377            3 482            3 604            3 713            3 838            3 972            

Wsparcie systemowe -                -                121               2 052            9 240            11 230          11 230          11 261          11 230          11 230          11 230          11 261          11 230          11 230          11 230          
Wydatki netto -               -               99                1 682            7 574            9 205            9 205            9 230            9 205            9 205            9 205            9 230            9 205            9 205            9 205            
VAT -               -               22                370              1 666            2 025            2 025            2 031            2 025            2 025            2 025            2 031            2 025            2 025            2 025            

Utrzymanie i rozwój aplikacji -                -                -                2 742            7 487            17 423          21 042          22 352          23 647          25 049          26 653          28 339          29 998          31 919          33 762          
Wydatki netto -               -               -               2 247            6 137            14 281          17 248          18 321          19 383          20 532          21 847          23 229          24 588          26 163          27 673          
VAT -               -               -               494              1 350            3 142            3 794            4 031            4 264            4 517            4 806            5 110            5 409            5 756            6 088             

Tabela 109 Koszty operacyjne Projektu w wariancie W2 w podziale na grupy wydatków w latach 2009–2023 (tys. PLN) 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         
Koszty operacyjne, w tym 2               4 526        6 233        16 383      45 823      55 958      60 942      63 249      64 918      66 306      69 073      71 996      74 123      75 902      79 357      

Zarządzanie Projektem 2                   3 808            4 709            4 723            5 879            1 453            1 958            2 360            2 303            1 699            2 334            2 840            2 764            1 996            2 796            
Wydatki netto 2                  3 121            3 860            3 871            4 819            1 191            1 605            1 935            1 887            1 393            1 913            2 328            2 265            1 636            2 292            
VAT 0                  687              849              852              1 060            262              353              426              415              306              421              512              498              360              504              

Utrzymanie serwerowni -                718               1 403            6 684            21 671          23 978          24 439          24 997          25 447          25 998          26 582          27 276          27 858          28 556          29 295          
Wydatki netto -               588              1 150            5 479            17 764          19 654          20 032          20 489          20 858          21 309          21 788          22 357          22 835          23 406          24 013          
VAT -               129              253              1 205            3 908            4 324            4 407            4 508            4 589            4 688            4 793            4 919            5 024            5 149            5 283            

Wsparcie systemowe -                -                121               2 234            11 079          13 504          13 504          13 541          13 504          13 504          13 504          13 541          13 504          13 504          13 504          
Wydatki netto -               -               99                1 831            9 081            11 068          11 068          11 099          11 068          11 068          11 068          11 099          11 068          11 068          11 068          
VAT -               -               22                403              1 998            2 435            2 435            2 442            2 435            2 435            2 435            2 442            2 435            2 435            2 435            

Utrzymanie i rozwój aplikacji -                -                -                2 742            7 193            17 023          21 042          22 352          23 665          25 105          26 653          28 339          29 998          31 848          33 762          
Wydatki netto -               -               -               2 247            5 896            13 953          17 248          18 321          19 397          20 578          21 847          23 229          24 588          26 105          27 673          
VAT -               -               -               494              1 297            3 070            3 794            4 031            4 267            4 527            4 806            5 110            5 409            5 743            6 088             
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Tabela 110 Koszty operacyjne Projektu w wariancie W1 w podziale na elementy Projektu w latach 2009–2023 (tys. PLN) 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         
Koszty operacyjne, w tym 2               4 526        6 233        15 381      37 340      46 815      51 399      53 680      55 357      56 706      59 530      62 427      64 580      66 431      69 814      

Licencje systemowe i serwerowe -                -                -                -                -                -                -                631               -                -                -                799               -                -                -                
Dostawy sprzętu -                -                -                -                -                -                -                631               -                -                -                799               -                -                -                
Kolokacja -                -                -                -                -                -                594               -                -                -                753               -                -                -                954               
Zakup siedziby na cele obsługi programu -                1 251            1 927            1 949            1 965            1 988            2 011            2 041            2 059            2 084            2 110            2 142            2 164            2 191            2 220            
Prototypy 2                   3 275            3 524            3 749            3 952            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji -                -                782               6 858            7 484            7 799            8 581            8 636            8 866            9 266            10 256          10 352          10 617          11 123          12 378          
Portal -                -                -                1 486            7 627            10 057          10 501          11 003          12 143          12 004          12 567          13 201          14 669          14 471          15 184          

System Gromadzenia Danych Medycznych, 
Pomocnicza Baza EMR, System Obsługi Rejestrów i 
Słowników, System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                -                -                1 340            6 597            10 264          12 560          13 068          13 532          14 698          14 626          15 265          15 857          17 524          17 243          

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                -                -                -                9 714            16 707          17 151          17 671          18 757          18 654          19 217          19 869          21 274          21 121          21 834            
Tabela 111 Koszty operacyjne Projektu w wariancie W2 w podziale na elementy Projektu w latach 2009–2023 (tys. PLN) 

Rok 2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023         
Koszty operacyjne, w tym 2               4 526        6 233        16 383      45 823      55 958      60 942      63 249      64 918      66 306      69 073      71 996      74 123      75 902      79 357      

Licencje systemowe i serwerowe -                -                -                -                -                -                -                631               -                -                -                799               -                -                -                
Dostawy sprzętu -                -                -                -                -                -                -                631               -                -                -                799               -                -                -                
Kolokacja -                -                -                -                -                -                594               -                -                -                753               -                -                -                954               
Zakup siedziby na cele obsługi programu -                1 251            1 927            1 949            1 965            1 988            2 011            2 041            2 059            2 084            2 110            2 142            2 164            2 191            2 220            
Prototypy 2                   3 275            3 524            3 749            3 952            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Projekt, Szyna Usług oraz System Administracji -                -                782               6 858            7 484            7 799            8 581            8 636            8 866            9 266            10 256          10 352          10 617          11 123          12 378          
Portal -                -                -                1 486            7 627            10 057          10 501          11 003          12 143          12 004          12 567          13 201          14 669          14 471          15 184          

System Gromadzenia Danych Medycznych, 
Regionalne Bazy EMR, System Obsługi Rejestrów i 
Słowników, System Weryfikacji, System Rozliczeń

-                -                -                2 342            16 140          19 407          22 103          22 637          23 075          24 297          24 169          24 834          25 400          26 995          26 786          

Hurtownia Danych, System Wykrywania Nadużyć -                -                -                -                8 654            16 707          17 151          17 671          18 775          18 654          19 217          19 869          21 274          21 121          21 834            
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11.6 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – 
w okresie realizacji oraz eksploatacji 
Projektu 

11.6.1 Struktura finansowania oraz analiza trwałości 
finansowej Projektu 

Analiza trwałości finansowej projektu ma na celu wykazanie przez beneficjenta, 
że zostało zapewnione finansowanie dla realizacji projektu, w tym na 
sfinansowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych oraz kosztów 
operacyjnych. 

Zgodnie z Wytycznymi MSWiA pkt VIII.9 nie jest konieczne badanie 
i prognozowanie sytuacji finansowej Beneficjenta pod kątem trwałości finansowej 
Projektu, ponieważ jest on jednostką sektora finansów publicznych – w przypadku 
likwidacji Beneficjenta jego zobowiązania finansowe przejmie inna jednostka tego 
sektora, zatem trwałość Projektu zostanie zachowana. 

W związku z faktem, iż CSIOZ jest jednostką budżetową oraz w związku z tym, 
iż Projekt został umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w przypadku 
uzyskania potwierdzenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
współfinansowanie krajowe zostanie uwzględnione w ramach odpowiedniej części 
budżetu państwa, łącznie ze środkami na sfinansowanie bieżących zobowiązań. 

W związku z powyższym analiza finansowa w tym aspekcie ogranicza się jedynie 
do prezentacji przepływów pieniężnych w okresie realizacji Projektu i po jego 
zakończeniu oraz do wykazania źródeł finansowania Projektu. 

11.6.1.1 Źródła finansowania Projektu 
Nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane wkładem krajowym oraz dotacją 
unijną. Zostaną wykorzystane środki z dwóch funduszy unijnych – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz w ramach cross-financingu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Udział środków krajowych w całości kosztów kwalifikowalnych wynosi 15% (koszty 
kwalifikowalne stanowią 95% całkowitych nakładów inwestycyjnych Projektu). 
Nakłady inwestycyjne poniesione na szkolenia tj. w wariancie W1 21 771 tys. PLN 
(3,2% kosztów kwalifikowalnych) zostaną sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała wartość dofinansowania 
unijnego w wysokości 553 543 tys. PLN (dla wariantu W1) zostanie pokryta 
z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 81,8% 
wartości kosztów kwalifikowalnych (77,7% wszystkich nakładów inwestycyjnych). 

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemów powstałych w wyniku 
realizacji Projektu tj. koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe, będą pokrywane 
z budżetu Beneficjenta (tj. w ramach budżetu państwa) w całym okresie 
odniesienia i zostały uwzględnione w analizie finansowej. 
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11.7 Prognoza rachunku zysków i strat 
projektu 
Biorąc pod uwagę następujące fakty: 

► analiza finansowa i ekonomiczna jest sporządzana dla Projektu metodą 
standardową tj. uwzględniane są w niej wyłącznie wyizolowane wielkości 
finansowe dotyczące samego Projektu bez analizy przepływów finansowych 
związanych z działalnością Beneficjenta poza Projektem (co jest zgodne 
z Wytycznymi MSWiA pkt VIII.5), 

► Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w katalogu jednostek, 
do których stosuje się jej zapisy (Art. 2.1, Dz.U.02.76.694), nie wymienia 
pojedynczych projektów jako takich (przepisy tej ustawy stosuje się do 
jednostek organizacyjnych mających siedzibę lub miejsce sprawowania 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a jednocześnie Wytyczne 
MSWiA nie podają metodologii według jakiej należy zmodyfikować zasady 
rachunkowości i odnosić formaty sprawozdań finansowych wymagane 
Ustawą o rachunkowości, aby móc według nich ujmować również pojedyncze 
projekty; co więcej w Wytycznych MSWiA w punkcie "Słownik pojęć", 
podpunkt "Przychód netto (dochód)" wskazuje się wręcz, iż powszechnie 
stosowaną przy przeprowadzaniu analiz jest metoda kasowa opierająca się 
o analizę wpływów i wydatków, która to metoda nie jest dopuszczona przy 
określaniu kosztów i przychodów w myśl Ustawy o rachunkowości, 

nie przygotowano prognozy pełnego rachunku zysków i strat zgodnie z Ustawą 
o rachunkowości. 

Ponadto, zważywszy, iż Projekt nie generuje przychodów (co oznacza, iż straty są 
równe kosztom) oraz nie przewiduje się konieczności pozyskiwania finansowania 
pomostowego dla Projektu (Beneficjent jest jednostką sektora finansów 
publicznych) - sporządzono uproszczony rachunek przychodów i kosztów w formie 
zestawienia prognozowanych kosztów (wydatków) bieżących przedsięwzięcia 
i źródeł finansowania (Arkusz 8 w Załączniku 2). 

11.8 Prognoza rachunku przepływów 
pieniężnych Projektu 

Wszystkie wydatki związane z kwalifikowalnymi nakładami inwestycyjnymi 
zostaną w 85% sfinansowane ze środków pochodzących z funduszy UE. 
Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowalnych oraz wydatki 
niekwalifikowalne, a także koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe zostaną 
pokryte krajowym wkładem własnym (środki budżetu państwa za pośrednictwem 
CSIOZ). 

W związku z powyższym wszystkie środki finansowe na realizację Projektu 
Beneficjent będzie otrzymywać z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami 
Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013, Warszawa, 29 stycznia 2009 roku środki na realizację 
projektów w ramach 7 osi priorytetowej POIG zostaną zapewnione w ramach 
części 27 budżetu państwa "informatyzacja" (za pośrednictwem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

Faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) za prace 
wykonane w ramach realizacji Projektu, wraz z wnioskami o płatność, zostaną 
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przekazane przez CSIOZ do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
jako instytucji pośredniczącej we wdrażaniu projektów w ramach 7 osi 
priorytetowej POIG. Pełne rozliczenie wydatków związanych z kwalifikowalnymi 
nakładami inwestycyjnymi Projektu pozwoli na ich sfinansowanie w 85% ze 
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.  

Ilustrację wpływów i wypływów środków pieniężnych, wraz z wykazem ich 
przeznaczenia i pochodzenia, stanowią poniższe tabele (Tabela 112 i Tabela 
113).
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Tabela 112 Przepływy finansowe Projektu w wariancie W1 w latach 2007–2023 (tys. PLN) 

Rok 2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023       
Przepływy finansowe łącznie -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          
Wpływy 98                 2 632            95 107          80 027          236 604        207 035        139 284        62 150          52 149          85 430          60 232          56 706          60 280          94 177          69 455          66 431          70 564         

Dofinansowanie z UE -                2 238            80 782          64 176          195 816        162 906        57 724          11 673          -                -                -                -                -                -                -                -                -              
Krajowy wkład własny 98                 395               14 325          15 851          40 788          44 129          81 560          50 477          52 149          85 430          60 232          56 706          60 280          94 177          69 455          66 431          70 564         

Wypływy (98)                (2 632)           (95 107)         (80 027)         (236 604)       (207 035)       (139 284)       (62 150)         (52 149)         (85 430)         (60 232)         (56 706)         (60 280)         (94 177)         (69 455)         (66 431)         (70 564)       
Nakłady inwestycyjne (98)                (2 632)           (95 104)         (75 501)         (230 372)       (191 654)       (101 944)       (15 335)         -                -                -                -                -                -                -                -                -              
Nakłady odtworzeniowe -                -                -                -                -                -                -                -                (750)              (31 750)         (4 875)           -                (750)              (31 750)         (4 875)           -                (750)            
Koszty operacyjne -                -                (2)                  (4 526)           (6 233)           (15 381)         (37 340)         (46 815)         (51 399)         (53 680)         (55 357)         (56 706)         (59 530)         (62 427)         (64 580)         (66 431)         (69 814)        

 

 
Tabela 113 Przepływy finansowe Projektu w wariancie W2 w latach 2007–2023 (tys. PLN) 

Rok 2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022         2023       
Przepływy finansowe łącznie -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -          
Wpływy 98                 2 632            95 177          82 986          229 878        279 626        151 612        72 802          61 692          138 749        69 793          66 306          69 823          147 496        78 998          75 902          80 107         

Dofinansowanie z UE -                2 238            80 842          66 691          190 099        223 757        61 161          12 776          -                -                -                -                -                -                -                -                -              
Krajowy wkład własny 98                 395               14 335          16 295          39 779          55 869          90 451          60 025          61 692          138 749        69 793          66 306          69 823          147 496        78 998          75 902          80 107         

Wypływy (98)                (2 632)           (95 177)         (82 986)         (229 878)       (279 626)       (151 612)       (72 802)         (61 692)         (138 749)       (69 793)         (66 306)         (69 823)         (147 496)       (78 998)         (75 902)         (80 107)       
Nakłady inwestycyjne (98)                (2 632)           (95 175)         (78 460)         (223 645)       (263 243)       (105 789)       (16 844)         -                -                -                -                -                -                -                -                -              
Nakłady odtworzeniowe -                -                -                -                -                -                -                -                (750)              (75 500)         (4 875)           -                (750)              (75 500)         (4 875)           -                (750)            
Koszty operacyjne -                -                (2)                  (4 526)           (6 233)           (16 383)         (45 823)         (55 958)         (60 942)         (63 249)         (64 918)         (66 306)         (69 073)         (71 996)         (74 123)         (75 902)         (79 357)        
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11.9 Sytuacja finansowa Beneficjenta 
w okresie realizacji i eksploatacji 
Projektu 
Zgodnie z Wytycznymi MSWiA (punkt VIII.9) w przypadku jednostek sektora 
finansów publicznych nie jest konieczne badanie sytuacji finansowej pod kątem 
trwałości finansowej projektu. W przypadku likwidacji Beneficjenta – jednostki 
sektora finansów publicznych – jego zobowiązania, w tym zobowiązania 
finansowe, przejmuje inna jednostka tego sektora, zatem wymagana, pięcioletnia 
trwałość Projektu zostanie zachowana. 

11.10 Analiza wrażliwości 
Zgodnie z Wytycznymi MRR (rozdział 9, pkt. 5) analiza wrażliwości ma na celu 
wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych zmiennych projektu wpłyną na 
wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość 
wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu. Analizy wrażliwości 
dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych w drodze zmiany 
pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie 
występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach 
efektywności. Jednorazowo zmianie powinna być poddawana tylko jedna 
zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. 

W niniejszej analizie badano wrażliwość wskaźników efektywności finansowej 
Projektu na odizolowaną zmianę następujących parametrów: 

► nakłady inwestycyjne (łączna wartość nakładów inwestycyjnych Projektu 
określonych w punkcie 11.2.1 powyżej, ponoszonych ze środków 
Beneficjenta i Unii Europejskiej w okresie realizacji Projektu tj. w latach 2007-
2014), 

► nakłady odtworzeniowe (łączna wartość nakładów odtworzeniowych Projektu 
określonych w punkcie 11.4 powyżej, ponoszonych przez Beneficjenta po 
zakończeniu realizacji Projektu tj. w latach 2015-2023), 

► koszty operacyjne (łączna wartość kosztów operacyjnych Projektu 
określonych w punkcie 11.5.2 powyżej, ponoszonych przez Beneficjenta 
w całym okresie referencyjnym tj. w latach 2009-2023), 

► wydatki związane z kosztami osobowymi (wysokość stawek godzinowych 
związanych z pracą ludzką w ramach nakładów inwestycyjnych 
pochodzących z funduszy europejskich i środków Beneficjenta w fazie 
inwestycyjnej okresu realizacji Projektu tj. w latach 2009-2014, oraz kosztów 
operacyjnych ponoszonych wyłącznie przez Beneficjenta w całym okresie 
odniesienia tj. w latach 2009-2023, z wyłączeniem dodatkowych etatów 
CSIOZ, których wartość jest narzucona budżetem Projektu i nie będzie 
podlegała zmianom rynkowym), 

► sprzęt komputerowy i licencje (wartość zakupionego sprzętu komputerowego, 
licencji na oprogramowanie oraz usług powiązanych w ramach nakładów 
inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej okresu realizacji Projektu tj. w latach 
2009-2014, oraz nakładów odtworzeniowych w latach 2015-2023 i kosztów 
operacyjnych w całym okresie referencyjnym tj. w latach 2009-2023). 
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W pierwszym kroku sprawdzono, które z powyżej wymienionych parametrów 
należy zaliczyć do krytycznych. W tym celu dokonano analizy wpływu zmiany 
parametrów o 1% na wskaźniki efektywności finansowej Projektu. W tabeli poniżej 
przedstawiono uzyskane wyniki dla poszczególnych parametrów. 

Tabela 114 Identyfikacja zmiennych krytycznych w wariancie W1 

Zmienne krytyczne FNPV/C FIRR/C FNPV/K FIRR/K
Nakłady inwestycyjne -0,62% - -1,26% -

Nakłady odtworzeniowe -0,04% - -0,08% -
Koszty operacyjne -0,34% - -0,70% -

Koszty osobowe -0,70% - -0,58% -
Sprzęt i licencje -0,25% - -0,40% -  

Zgodnie z Wytycznymi MRR za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku 
których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę wartości 
bazowej NPV o +/- 5 %. W przypadku analizowanego Projektu duża wartość 
wydatków oraz przede wszystkim brak dodatnich przepływów powodują, że dla 
żadnego z analizowanych parametrów nie zaobserwowano zmiany większej niż 
o 1%. W związku z tym w dalszej części niniejszej analizy badano wrażliwość na 
wszystkie wymienione powyżej parametry, oddzielnie wykonując analizy 
wrażliwości dla grup kosztów, takich jak nakłady inwestycyjne, nakłady 
odtworzeniowe i koszty operacyjne oraz szczegółowych parametrów 
konstrukcyjnych modelu, np. zmiana kosztów osobowych czy zmiana kosztów 
sprzętu informatycznego. 

W celu analizy wrażliwości zwiększano i zmniejszano wartości wszystkich 
badanych parametrów o 1%, 5%, 10%, 15%, 20% i 25%. Ze względu na 
wysokość nakładów niezbędnych do realizacji Projektu, skalę Projektu obejmującą 
geograficznie cały obszar kraju oraz szeroki zakres funkcjonalności dla 
użytkowników i sektor ochrony zdrowia, którego Projekt dotyczy, uznano za 
zasadne przeprowadzenie dodatkowej analizy wrażliwości, wykorzystując 
odchylenia parametrów w szerszym przedziale (+/- 25%) niż wymagany 
w Wytycznych MSWiA pkt VIII.10 (+/- 20%). 

11.10.1 Wyniki analizy wrażliwości 

11.10.1.1 Wrażliwość wyników na zmiany parametrów modelu 
W wyniku przeprowadzonej analizy wrażliwości zaobserwowano zmiany wartości 
wskaźników efektywności finansowej Projektu. Na wykresach poniżej 
przedstawiono analizę wrażliwości na zmianę opisanych powyżej parametrów dla 
FNPV/C w wariancie W1. Z uwagi na brak możliwości matematycznej kalkulacji 
wskaźnika FRR/C, nie uwzględniono go w analizie wrażliwości. 
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Rysunek 95 Wrażliwość FNPV/C na zmiany parametrów nakłady inwestycyjne, 
nakłady odtworzeniowe i koszty operacyjne w wariancie W1 (tys. PLN) 
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Rysunek 96 Wrażliwość FNPV/C na zmiany parametrów sprzęt komputerowy 
i licencje oraz wydatki związane z kosztami osobowymi w wariancie W1 (tys. PLN) 
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Wśród analizowanych kategorii wydatków parametrem najsilniej wpływającym na 
wskaźniki finansowe Projektu są nakłady inwestycyjne. W wariancie W1 zmiana 
powyższego parametru o +/- 25% skutkuje wahaniami FNPV/C w przedziale od 
(783 429) tys. PLN do (1 070 423) tys. PLN. Analiza wykazała, iż zmiana wartości 
nakładów inwestycyjnych o 1% doprowadzi do zmiany finansowej bieżącej 
wartości netto inwestycji o -0,62%. Oddziaływanie kosztów operacyjnych 
i nakładów odtworzeniowych jest słabsze niż nakładów inwestycyjnych, z uwagi na 
ich niższą łączną wartość bieżącą netto. 

Przeprowadzona analiza parametrów w zakresie założeń jednostkowych 
wykazała, iż zmiany stawek dotyczących kosztów osobowych mają największy 
wpływ na kształtowanie się finansowej bieżącej wartości netto inwestycji. 
Przy założonych wahaniach powyższego parametru FNPV/C kształtuje się 
w przedziale od (764 765) tys. PLN do (1 089 087) tys. PLN. Oznacza to, iż dla 
wariantu W1 zmiana wysokości wydatków związanych z kosztami osobowymi 
o 1% doprowadzi do zmiany FNPV/C o -0,70%.  

Założone parametry dotyczące kosztów sprzętu i licencji mają dużo mniejszy 
wpływ na wyniki analizy, gdyż udział wydatków związanych ze sprzętem 
w nakładach i kosztach jest dużo mniejszy niż udział wydatków związanych 
z kosztami pracy ekspertów. 
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Analizę wrażliwości przeprowadzono również dla wariantu W2. Podsumowanie jej 
wyników przedstawiono na wykresach poniżej. 

Rysunek 97 Wrażliwość FNPV/C na zmiany parametrów nakłady inwestycyjne, 
nakłady odtworzeniowe i koszty operacyjne w wariancie W2 (tys. PLN) 
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Rysunek 98 Wrażliwość FNPV/C na zmiany parametrów sprzęt komputerowy 
i licencje oraz wydatki związane z kosztami osobowymi w wariancie W2 (tys. PLN) 
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W przypadku analizy wrażliwości dla wariantu W2 zaobserwowano identyczne 
zależności jak w przypadku wariantu W1, przy czym dla tego scenariusza wpływ 
wydatków związanych z kosztami osobowymi jest nieznacznie słabszy. 

11.10.1.2 Wrażliwość na zmiany scenariusza 
makroekonomicznego 
Zgodnie z wytycznymi MSWiA w ramach analizy wrażliwości należy poddać 
badaniu zmiany każdego analizowanego czynnika zarówno dla wariantu 
podstawowego, jak i pesymistycznego założeń makroekonomicznych będących 
podstawą prognoz finansowych. W związku z tym, porównano wpływ zmiany 
badanych parametrów na wskaźniki efektywności finansowej Projektu dla 
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zdefiniowanych dwóch scenariuszy makroekonomicznych – dla scenariusza 
podstawowego i scenariusza pesymistycznego. Wyniki analiz przedstawiono 
w tabelach poniżej. 

Tabela 115 Wartości wskaźników efektywności finansowej w przypadku wzrostu 
parametrów o 20% dla dwóch scenariuszy makroekonomicznych w wariancie W1 

Zmienna
Scenariusz Podstawowy Pesymistyczny Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (926 926)             (860 644)             (455 212)             (405 102)             
Nakłady inwestycyjne (1 041 724)          (971 606)             (570 010)             (516 064)             
Nakłady odtworzeniowe (933 774)             (867 493)             (462 060)             (411 951)             
Koszty operacyjne (990 665)             (914 963)             (518 951)             (459 421)             
Koszty osobowe (1 056 655)          (977 242)             (508 327)             (448 299)             
Sprzęt i licencje (972 703)             (906 421)             (491 483)             (441 373)             

FNPV/C FNPV/K

 

Tabela 116 Wartości wskaźników efektywności finansowej w przypadku wzrostu 
parametrów o 20% dla dwóch scenariuszy makroekonomicznych w wariancie W2 

Zmienna
Scenariusz Podstawowy Pesymistyczny Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (1 075 124)          (1 007 923)          (556 188)             (505 993)             
Nakłady inwestycyjne (1 201 032)          (1 129 798)          (682 096)             (627 869)             
Nakłady odtworzeniowe (1 090 136)          (1 022 935)          (571 200)             (521 006)             
Koszty operacyjne (1 149 229)          (1 072 620)          (630 292)             (570 691)             
Koszty osobowe (1 207 492)          (1 126 976)          (609 593)             (549 463)             
Sprzęt i licencje (1 147 825)          (1 080 624)          (612 353)             (562 158)             

FNPV/C FNPV/K

 
Z uwagi na fakt, iż w proponowanym przez Wytyczne MRR scenariuszu 
pesymistycznym wskaźniki wzrostu inflacji oraz wynagrodzeń są na niższym 
poziomie niż w scenariuszu podstawowym, prognozowane koszty są na niższym 
poziomie a wskaźniki finansowe korzystniejsze w scenariuszu pesymistycznym. 
Ten efekt wynika przede wszystkim z faktu, iż Projekt nie generuje przychodów, 
na które negatywny wpływ miałaby zmiana scenariusza. 

11.10.1.3 Wrażliwość w przypadku zaktualizowanych wariantów 
rozwoju gospodarczego Polski 
Ze względu na istotną zmianę sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie 
dodatkowo przeprowadzono analizę wrażliwości bazującą na zaktualizowanych 
wariantach rozwoju gospodarczego Polski opublikowanych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z datą 29 kwietnia 2009 roku (Tabela 62 
i Tabela 63). 

Tabela 117 Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski – scenariusz 
podstawowy 

2009           2010           2011           2012           2013           2014-2023
PKB [%] 1,7% 2,5% 3,2% 4,1% 4,2% 5,0%
Stopa inflacji [%] 1,9% 2,5% 2,6% 2,5% 2,7% 2,7%
Stopa bezrobocia [%] 12,0% 11,8% 11,0% 10,4% 9,7% 9,1%
Dynamika realnego wzrostu płac [%] 3,0% 3,3% 4,5% 5,0% 6,0% 6,5%
EUR / PLN [ - ] 4,3 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9
WIBOR 1Y [%] 4,0% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 3,7%  

Źródło: Ministerstwo Gospodarki 
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Tabela 118 Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski – scenariusz 
pesymistyczny 

2009           2010           2011           2012           2013           2014-2023
PKB [%] 0,0% 0,9% 1,0% 1,8% 2,2% 3,1%
Stopa inflacji [%] 2,0% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5%
Stopa bezrobocia [%] 13,0% 13,4% 14,2% 14,8% 15,1% 14,7%
Dynamika realnego wzrostu płac [%] 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 3,0%
EUR / PLN [ - ] 4,6 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1
WIBOR 1Y [%] 4,0% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3%  

Źródło: Ministerstwo Gospodarki 

Analogicznie do przyjętych na potrzeby analizy finansowej założeń 
makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi ujętymi w dokumencie Wytyczne 
MRR pkt 7.4 podpunkt 1 lit. c) dla lat wykraczających poza powyższe prognozy 
Ministerstwa Gospodarki, przyjęto wartości jak z ostatniego roku wyżej 
wskazanych wariantów. 

Wyniki analizy wrażliwości bazującej na zaktualizowanych wariantach rozwoju 
gospodarczego Polski przedstawiono poniżej. Tabele prezentują zmianę wartości 
wskaźników efektywności finansowej przy wzroście poszczególnych parametrów 
o 20% dla powyższych wariantów rozwoju gospodarczego Polski oraz założeń 
makroekonomicznych wykorzystanych na potrzeby analizy finansowej 
i ekonomicznej przedstawionych w niniejszym Studium Wykonalności. 

Analizę wrażliwości przeprowadzono dla wariantu W1 i W2. 

Tabela 119 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w przypadku 
wzrostu parametrów o 20% dla bazowych założeń makroekonomicznych 
i zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski (wariant W1) 

Zmienna FNPV/C
Scenariusz Bazowy Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (926 926)             (963 460)             (870 304)             
Nakłady inwestycyjne (1 041 724)          (1 078 110)          (978 884)             
Nakłady odtworzeniowe (933 774)             (970 308)             (877 152)             
Koszty operacyjne (990 665)             (1 034 653)          (928 937)             
Koszty osobowe (1 056 655)          (1 100 468)          (988 762)             
Sprzęt i licencje (972 703)             (1 009 237)          (916 081)              

Tabela 120 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) w przypadku 
wzrostu parametrów o 20% dla bazowych założeń makroekonomicznych 
i zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski (wariant W1) 

Zmienna FNPV/K
Scenariusz Bazowy Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (455 212)             (492 429)             (424 896)             
Nakłady inwestycyjne (570 010)             (607 079)             (533 476)             
Nakłady odtworzeniowe (462 060)             (499 277)             (431 744)             
Koszty operacyjne (518 951)             (563 622)             (483 529)             
Koszty osobowe (508 327)             (552 969)             (471 980)             
Sprzęt i licencje (491 483)             (528 699)             (461 167)              
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Tabela 121 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w przypadku 
wzrostu parametrów o 20% dla bazowych założeń makroekonomicznych 
i zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski (wariant W2) 

Zmienna FNPV/C
Scenariusz Bazowy Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (1 075 124)          (1 111 831)          (1 017 250)          
Nakłady inwestycyjne (1 201 032)          (1 237 632)          (1 136 676)          
Nakłady odtworzeniowe (1 090 136)          (1 126 843)          (1 032 262)          
Koszty operacyjne (1 149 229)          (1 193 384)          (1 086 261)          
Koszty osobowe (1 207 492)          (1 251 512)          (1 138 096)          
Sprzęt i licencje (1 147 825)          (1 184 532)          (1 089 951)           

Tabela 122 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) w przypadku 
wzrostu parametrów o 20% dla bazowych założeń makroekonomicznych 
i zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski (wariant W2) 

Zmienna FNPV/K
Scenariusz Bazowy Podstawowy Pesymistyczny
Wartość bazowa (556 188)             (593 412)             (525 743)             
Nakłady inwestycyjne (682 096)             (719 213)             (645 169)             
Nakłady odtworzeniowe (571 200)             (608 424)             (540 755)             
Koszty operacyjne (630 292)             (674 965)             (594 755)             
Koszty osobowe (609 593)             (654 243)             (573 091)             
Sprzęt i licencje (612 353)             (649 577)             (581 908)              

Wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości dla zaktualizowanych wariantów 
rozwoju gospodarczego Polski prowadzą do zbliżonych jak w przypadku zmiany 
scenariusza makroekonomicznego wniosków.  

Wskaźniki efektywności finansowej w przypadku scenariusza pesymistycznego 
przyjmują bardziej korzystne wartości niż w przypadku bazowych założeń 
makroekonomicznych. Tendencja ta jest konsekwencją niższego tempa wzrostu 
wynagrodzeń w scenariuszu pesymistycznym niż w założeniach bazowych, co 
prowadzi do spadku wartości nakładów inwestycyjnych a także kosztów 
operacyjnych i nakładów odtworzeniowych. Zważywszy na fakt, iż Projekt nie 
generuje przychodów pesymistyczny scenariusz makroekonomiczny prowadzi 
jedynie do spadków kosztów i w konsekwencji do poprawy wskaźników 
efektywności finansowej. 

W przypadku scenariusza podstawowego można zaobserwować pogorszenie się 
wskaźników efektywności finansowej w odniesieniu do bazowych założeń 
makroekonomicznych. Na takie wyniki, pomimo mniej korzystnych wskaźników 
makroekonomicznych w pierwszych latach prognozy, wpływa głównie wyższe 
tempo wzrostu wynagrodzeń w latach 2012-2023 w przypadku zaktualizowanego 
wariantu rozwoju gospodarczego Polski. 
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11.11 Podsumowanie analizy trwałości 
finansowej Projektu 

11.11.1 Ustalenie wartości dofinansowania Projektu 

Dla projektów niegenerujących dochodu wartość niezbędnego dofinansowania ze 
środków UE ustala się w dwóch krokach. 

Krok 1 Ustalenie wartości kosztów kwalifikowalnych 

Koszty projektu ogółem – koszty niekwalifikowalne* = EC 

1 438 361 tys. PLN – 761 521 tys. PLN = 676 840 tys. PLN 

* obejmują także koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe 

Poszczególne grupy wydatków ponoszonych w ramach Projektu zostały 
szczegółowo przeanalizowane pod kątem kwalifikowalności a następnie 
przyporządkowane do kategorii określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności. 

Opierając się na powyższych wytycznych i szczegółowej klasyfikacji kosztów 
kwalifikowalnych Projektu przedstawionej w punkcie 11.2.1 95% nakładów 
inwestycyjnych ponoszonych w latach 2007-2014 zaklasyfikowano do wydatków 
kwalifikowalnych. 

Krok 2 Ustalenie kwoty dofinansowania UE 

Dotacja UE = EC * maksymalny % dofinansowania określony dla projektu 

575 314 tys. PLN = 676 840 tys. PLN * 85% 

Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z 29 stycznia 2009 roku, wysokość 
maksymalnego udziału środków UE w kwocie dofinansowania wynosi 85%. 
Zgodnie z powyższym całkowitą wartość dofinansowania z UE w przypadku 
wariantu W1 określono na poziomie 575 314 tys. PLN. 

W przypadku analizowanego Projektu wkład krajowy w okresie realizacji Projektu 
w wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony ze środków 
części 27 „informatyzacja” budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie 
krajowego wkładu własnego. Krajowy wkład własny w realizację Projektu dla 
wariantów W1 i W2 wyniesie odpowiednio 137 326 tys. PLN i 148 323 tys. PLN. 

11.11.2 Określenie wartości wskaźników efektywności 
finansowej Projektu 

Na podstawie prognoz przepływów finansowych przeanalizowano następujące 
wskaźniki efektywności finansowej Projektu: 

► finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C), 

► finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C), 

► finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K), 
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► finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K). 

Dla kalkulacji wskaźników FNPV przyjęto, zgodnie z założeniem opisanym 
na początku niniejszego rozdziału, finansową nominalną stopę dyskontową 
w wysokości 8%. 

Tabela 123 Wskaźniki efektywności finansowej Projektu (tys. PLN) 

Wariant Projektu 
Wskaźniki zwrotu z 

inwestycji 
Wskaźniki zwrotu z 

kapitału 
FNPV/C FIRR/C FNPV/K FIRR/K 

Wariant W1 (926 926) - (455 212) - 

Wariant W2 (1 075 124) - (556 188) - 

Definicje poszczególnych wskaźników przedstawiono poniżej. Wartości 
przepływów finansowych w poszczególnych latach przedstawiono szczegółowo 
w punkcie 11.8 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych Projektu. 

11.11.2.1 Definicje wskaźników efektywności finansowej Projektu 

11.11.2.1.1 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) 

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) przedstawia 
zdyskontowane strumienie pieniężne netto generowane przez projekt. 

Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji dla Projektu została obliczona wg 
wzoru: 
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SC salda całkowitych przepływów pieniężnych netto generowanych przez 
projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego 
analizy 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 
0 do n) 

a współczynnik dyskontowy 

r przyjęta stopa dyskontowa 

Kategorie strumieni pieniężnych (SC) uwzględnione w wyliczeniach FNPV/C dla 
Projektu: 

► nakłady inwestycyjne, 

► koszty operacyjne, 

► nakłady odtworzeniowe, 

► przychody Projektu, 

► wartość rezydualna. 
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11.11.2.1.2 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) jest równa stopie 
dyskonta, dla której wartość FNPV/C wynosi zero (bieżąca wartość przyszłych 
przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów Projektu). FIRR/C określa 
możliwość sfinansowania całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów 
operacyjnych przy pomocy uzyskanych przychodów. 

Finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji oblicza się wg wzoru: 
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SC salda całkowitych przepływów pieniężnych netto generowanych przez 
projekt (dla kategorii przepływów uwzględnionych przy kalkulacji 
FNPV/C) 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 
0 do n) 

W związku z tym, iż Projekt nie generuje przychodów (tj. suma przepływów jest 
wielkością ujemną), brak jest matematycznego rozwiązania powyższego równania 
(symbol nieoznaczony). Tym samym brak jest możliwości sfinansowania 
całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych przy pomocy 
uzyskanych przychodów (nie występuje stopa dyskonta, dla której FNPV/C jest 
równe zero). 

11.11.2.1.3 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału (FNPV/K) 

Finansowa bieżąca wartość netto przepływów pieniężnych dla podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu (FNPV/K) przedstawia zdyskontowane 
strumienie pieniężne netto należne tym podmiotom. Przy jej obliczaniu bierze się 
pod uwagę wszystkie źródła finansowania projektu, poza dofinansowaniem z UE, 
oraz koszt ich pozyskania. 

Finansowa bieżąca wartość netto przepływów pieniężnych dla podmiotu 
realizującego Projekt została obliczona wg wzoru: 
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SK salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 
do n) 

a współczynnik dyskontowy 

r przyjęta stopa dyskontowa 

Kategorie strumieni pieniężnych (SK) uwzględnione w wyliczeniach FNPV/K dla 
Projektu: 

► koszty operacyjne, 

► nakłady odtworzeniowe,  

► przychody Projektu, 
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► wartość rezydualna, 

► krajowy wkład własny. 

Wytyczne MRR sugerują wyliczenie FNPV/K na bazie przepływów 
wykorzystanych do obliczenia FNPV/C powiększonych o wpływy z wypłaconej 
pożyczki i wypływy z tytułu opłat za obsługę zadłużenia. Na potrzeby realizacji 
Projektu nie przewidziano zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne 
w postaci pożyczek i kredytów bankowych.  

W związku z powyższym na potrzeby wyliczenia wskaźnika finansowej bieżącej 
wartości netto kapitału wyłączono jedynie wartość dotacji UE. 

11.11.2.1.4 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FIRR/K) 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (FIRR/K) jest równa 
stopie dyskontowej, dla której wartość FNPV/K wynosi zero.  

FIRR/K ustalana jest w celu określenia zwrotu z kapitału zainwestowanego przez 
podmioty zaangażowane w realizację projektu. Przy jej obliczaniu wzięto pod 
uwagę wszystkie źródła finansowania projektu poza dofinansowaniem z funduszu 
UE, oraz koszt ich pozyskania. 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału została obliczona wg wzoru: 

0
)/1(

)(/
0

=
+

= ∑
=

n

t
t

K
t

KFIRR
SSKFNPV

 

SK salda przepływów pieniężnych dla podmiotów zaangażowanych w 
realizację projektu 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 
0 do n) 

W związku z tym, iż Projekt nie generuje przychodów (tj. suma przepływów jest 
wielkością ujemną), brak jest matematycznego rozwiązania powyższego równania 
(symbol nieoznaczony). Tym samym brak jest możliwości sfinansowania 
całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych przy pomocy 
uzyskanych przychodów (nie występuje stopa dyskonta, dla której FNPV/K jest 
równe zero). 

11.11.3 Analiza wyników analizy finansowej 

Na potrzeby analizy finansowej przeanalizowano zapotrzebowanie na 
poszczególne zasoby niezbędne do realizacji Projektu. Na bazie oszacowanych 
danych zostały określone wszystkie wydatki związane z Projektem. Na poniższych 
wykresach (Rysunek 99 i Rysunek 100) przedstawione zostało podsumowanie 
wszystkich wydatków ponoszonych w wariantach W1 i W2 w latach 2007-2023. 
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Rysunek 99 Grupy wydatków w wariancie W1 w latach 2007-2023 
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Rysunek 100 Grupy wydatków w wariancie W2 w latach 2007-2023 
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W wyniku przeprowadzonej analizy określono wysokość dofinansowania z Unii 
Europejskiej wynoszącą 575 314 tys. PLN w wariancie W1 i 637 564 tys. PLN 
w wariancie W2. Strukturę finansowania dla obu wariantów przedstawia Rysunek 
101 i Rysunek 102. 

Rysunek 101 Struktura finansowania Projektu w wariancie W1 w latach 2007-
2023 
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Rysunek 102 Struktura finansowania Projektu w wariancie W2 w latach 2007-
2023 
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Ponieważ Projekt nie generuje przychodów, jego realizacja i eksploatacja wiąże 
się z ujemnymi przepływami w całym okresie referencyjnym. W związku 
z powyższym finansowa bieżąca wartość netto inwestycji jest liczbą ujemną równą 
dla wariantów W1 i W2 odpowiednio (926 926) tys. PLN i (1 075 124) tys. PLN. 

W związku z powyższym wynik analizy finansowej dowodzi, iż realizacja Projektu 
z punktu widzenia finansowego nie jest opłacalna. Projekt nie będzie mógł zostać 
zrealizowany w zakładanym terminie i zakresie bez wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej.  

Ponieważ wyniki analizy ekonomicznej szczegółowo opisane w dalszej części 
Studium przyjmują wartości dodatnie tj. suma zdyskontowanych korzyści jest 
wyższa niż suma zdyskontowanych kosztów Projektu, zgodnie z Wytycznymi 
MRR pkt. 7.7 podpunkt 6 i pkt. 8.1 podpunkt 12 Projekt kwalifikuje się do 
otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej. 
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12 Analiza kosztów i korzyści 
społecznych 

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest z szerokiego, społeczno-
ekonomicznego punktu widzenia. W jej ramach dokonuje się identyfikacji i w miarę 
możliwości wyceny bądź oceny jakościowej kosztów i korzyści ekonomicznych 
projektu. Wynika to z faktu, iż realizacja projektu niesie ze sobą o wiele szersze 
skutki ekonomiczno-społeczne (np. w postaci wartości niematerialnych albo 
tzw. efektów zewnętrznych) niż zaprezentowane w analizie finansowej wartości 
oparte na przepływach pieniężnych. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, czy projekt jest pożądany z punktu widzenia dobra społecznego. Projekty 
nieopłacalne z punktu widzenia czysto finansowego mogą generować duże 
korzyści społeczne uzasadniające ich realizację. 

Analiza ekonomiczna niniejszego Projektu została sporządzona zgodnie 
z wytycznymi ujętymi w dokumencie „Guide to cost-benefit analysis of investment 
projects” przygotowanym przez Komisję Europejską dla funduszy strukturalnych, 
spójności i przedakcesyjnych z dnia 16 czerwca 2008 roku. Szczegółowe 
zalecenia dla inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia zostały ujęte w rozdziale 
3.4.3 tego podręcznika. 

Nadrzędnym celem inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia jest 
wydłużenie przeciętnego oczekiwanego dalszego trwania życia oraz poprawa jego 
jakości. SIOZ, w tym w szczególności Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 
generować będzie dla społeczeństwa szereg korzyści, które będą przedmiotem 
rozważań niniejszej analizy ekonomicznej. Powszechna informatyzacja ochrony 
zdrowia w Polsce przyczyni się pośrednio do spełnienia tych celów poprzez 
szereg aspektów, które są przedmiotem rozważań niniejszej analizy 
ekonomicznej, ponieważ wzrost jakości i dostępności usług medycznych przyczyni 
się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Oczekiwanym rezultatem Projektu 
jest zwiększenie przejrzystości systemu oraz poprawa efektywności wykorzystania 
posiadanych zasobów kadrowych i kapitałowych, co pozwoli przyspieszyć oraz 
poprawić jakość świadczonych usług medycznych. 

Analizowany Projekt informatyzacji jest rozwiązaniem kompleksowym dla całego 
systemu ochrony zdrowia, dlatego będzie on wpływał pośrednio i bezpośrednio na 
leczenie wszystkich schorzeń. Będzie oddziaływał na całą populację 
uczestniczącą w procesie leczenia, ale również będzie ważną częścią ochrony 
zdrowia przynoszącą pozytywne skutki dla osób nie korzystających bezpośrednio 
w danym momencie z usług medycznych. Korzyści odniosą także jednostki 
ochrony zdrowia (m.in. mniejsze koszty przetwarzania i archiwizacji danych), 
płatnicy (np. dzięki precyzyjnym statystykom opłacanych usług), a także 
administracja (np. zmniejszenie nakładów pracy na biurokrację), apteki (np. dzięki 
oszczędnościom płynącym z zastosowania e-recepty) i personel medyczny 
(np. ograniczenie liczby błędów lekarskich dzięki pełnej informacji o pacjencie). 
Projekt przyczyni się do usprawnienia funkcji diagnostycznych oraz będzie miał 
wpływ na leczenie zarówno w krótkiej perspektywie poprzez np. sprawniejszą 
obsługę usługobiorcy i zarządzanie kolejkami do specjalistów, jak i w dłuższej 
perspektywie, dzięki możliwości podejmowania strategicznych decyzji opartych na 
danych statystycznych zagregowanych w systemie. 

Założono, że docelowo wszyscy usługodawcy, a także wszyscy płatnicy (obecnie 
jeden płatnik - NFZ) będą objęci systemem. Dzięki usprawnieniom po stronie 
usługodawców możemy oczekiwać, iż efekty informatyzacji będą odczuwalne dla 
wszystkich usługobiorców. Liczba porad (w tym udzielonych w zakładach opieki 
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zdrowotnej, publicznych i niepublicznych ZOZ-ach, ambulatoryjnych zakładach 
MON i MSWiA oraz przez praktyki lekarskie i praktyki stomatologiczne) w 2007 
roku w Polsce wyniosła 327 mln181, z czego liczba specjalistycznych porad 
lekarskich wyniosła blisko 98 mln. Tak duża liczba kontaktów lekarz-pacjent 
wymaga sprawnych rozwiązań organizacyjnych dla oferowanych usług. 

W kontekście oddziaływań ogólnospołecznych realizacja Projektu będzie 
generowała szereg efektów społeczno-ekonomicznych. Na potrzeby analizy 
ekonomicznej dokonano kwantyfikacji tych kategorii efektów, dla których istnieją 
powszechnie uznane metodologie wyceny i których oszacowanie jest możliwe na 
podstawie dostępnych danych i prognoz dla Projektu. Niniejszy rozdział 
prezentuje ogólne założenia, które były przyjęte w całym procesie kwantyfikacji 
kosztów i korzyści ekonomicznych. 

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie 11.1.2, na potrzeby analizy 
ekonomicznej przyjęto, że okres odniesienia, wspólny dla części finansowej 
i ekonomicznej, wynosi 15 lat od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 
obejmuje lata 2009-2023. Okres analizy jest szerszy i uwzględnia również fazę 
przygotowania Projektu (lata 2007-2008) z uwagi na koszty poniesione przed 
momentem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Analiza ekonomiczna przeprowadzona została w wartościach realnych (tj. bez 
uwzględnienia inflacji), w cenach netto (tj. bez VAT). Jednostką pieniężną 
jest PLN. W kalkulacji wykorzystano prognozy makroekonomiczne zgodnie 
z założeniami zawartymi w punkcie 11.1.3. Wartości w analizie ekonomicznej, 
podobnie jak w analizie finansowej, zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym. 

Punktem wyjścia dla analizy ekonomicznej są wyniki przeprowadzonej analizy 
finansowej przedstawione w rozdziale 11.11, w której ujęte zostały wszystkie 
przepływy pieniężne bezpośrednio związane z Projektem. Na etapie analizy 
ekonomicznej dokonano korekty przepływów pieniężnych w celu wyeliminowania 
zniekształceń wynikających z efektów fiskalnych i transferów. Dodatkowo 
uwzględniono koszty zewnętrzne i możliwe do skwantyfikowania korzyści 
społeczne wynikające z realizacji Projektu. 

                                                        
181 Obliczenia własne na podstawie raportu GUS „Podstawowe dane z zakresu ochrony 
zdrowia w 2007 r.” 
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Rysunek 103 Schemat korekt, przekształceń i efektów uwzględnionych w ramach 
analizy ekonomicznej 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z Wytycznymi MRR (rozdział 8.1, punkt 6) ekonomiczną realną stopę 
dyskontową założono na poziomie 5,5%. W celu wyliczenia wartości bieżącej 
przepływy Projektu zdyskontowano na początek pierwszego roku przyjętego 
okresu odniesienia, tj. na dzień 1 stycznia 2009 roku. Dla potrzeb dyskontowania 
przyjęto, że przepływy Projektu są uwzględniane punktowo w połowie każdego 
okresu rocznego. Dodatkowo, ze względu na rozpoczęcie przygotowań do 
realizacji Projektu w roku 2007 zgodnie z Wytycznymi MRR, wydatki w latach 
2007-2008 zostały uwzględnione w wartościach niezdyskontowanych w roku 
złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. w roku 2009. 

W kolejnych punktach opisano korzyści i koszty zewnętrzne związane z realizacją 
Projektu oraz przedstawiono metody wyceny wybranych efektów ekonomicznych 
Projektu. 

12.1 Charakterystyka kosztów i korzyści 
związanych z realizacją Projektu 

12.1.1 Główne korzyści ekonomiczne SIOZ 

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej wyodrębniono następujące sześć 
grup interesariuszy, którzy bezpośrednio skorzystają na wprowadzeniu SIOZ: 

► usługobiorcy, 

► personel medyczny, 

► świadczeniodawcy, 
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► płatnicy, 

► apteki, 

► administracja. 

Dla zidentyfikowanych grup interesariuszy przeprowadzono wnikliwe analizy 
korzyści płynących z wprowadzenia określonych funkcjonalności i usprawnień 
wynikających z SIOZ. W niniejszej analizie skupiono się przede wszystkim na 
korzyściach związanych z długotrwałym oddziaływaniem ekonomicznym Projektu, 
które zostało omówione w punkcie dotyczącym siły oddziaływania Projektu 
(rozdział 8.4). Na etapie analizy ekonomicznej określono naturę tych korzyści, 
a także dokonano analizy praktyk i standardów stosowanych w wycenie 
poszczególnych korzyści ekonomicznych oraz przykładów podobnych projektów 
w krajach Unii Europejskiej. Podczas przygotowania analizy ekonomicznej 
uwzględniono wytyczne i zalecenia Komisji Europejskiej oraz posiłkowano się 
raportami dla Komisji Europejskiej, a także dokumentacją dotyczącą systemów 
e-Zdrowie w innych krajach i publikacjami naukowymi w zakresie wyceny efektów 
systemów e-Zdrowie. Jednym z istotnych dokumentów dotyczących omawianego 
tematu jest raport “eHealth is worth it. Evaluating the economic impact of eHealth 
applications – approach and method” przygotowany przez Karla A. Stroetmanna, 
Toma Jonesa, Alexandra Dubreva oraz Veli N. Stroetmann na zlecenie Komisji 
Europejskiej.182 Dokument ten wskazuje szereg standardów oraz określa ogólne 
podejście do oceny efektów ekonomicznych związanych z wdrożeniem systemów 
e-Zdrowie w Unii Europejskiej. Zgodnie z przedstawionymi w tym dokumencie 
zaleceniami, analiza ekonomiczna dla projektów informatycznych w ochronie 
zdrowia powinna być rozpatrywana w trzech kategoriach – jakości, dostępności 
i efektywności kosztowej w odniesieniu do wszystkich beneficjentów 
(wyszczególnionych interesariuszy, ale również innych grup społecznych). 
Ważnymi elementami oceny potencjalnych korzyści są: 

► łatwość i wygoda przyjętych rozwiązań prowadząca do spadku ilości błędów 
(jakość), 

► stopień wykorzystania systemu obliczony na podstawie wzrostu ilości 
transakcji (dostępność), 

► poprawa efektywności mierzona spadkiem kosztów jednostkowych 
(efektywność). 

W niniejszej analizie jako czynniki determinujące korzyści wynikające z realizacji 
Projektu rozumie się: 

► Stopień poinformowania interesariuszy 
Przekazywanie informacji przy pomocy rozwiązań powstałych w wyniku 
realizacji Projektu dotyczyło będzie przede wszystkim usługobiorców 
i personelu medycznego, mającego bezpośredni dostęp do danych, informacji 
i wiedzy o stanie zdrowia pacjentów, diagnozach, możliwościach leczenia, po 
to, by pomóc pacjentom w podejmowaniu efektywnych decyzji dotyczących 
zdrowia i prowadzonego trybu życia.  

► Przydatność informacji do usprawnienia procesów w opiece zdrowotnej 
Wykorzystanie informacji, przekazywanych w wyniku realizacji Projektu, 
pozwoli personelowi medycznemu uzyskać dostęp do bardziej kompletnych 
i zagregowanych informacji. W rezultacie, lekarze będą mogli zaopiekować 
się pacjentem w sposób bardziej efektywny.  

                                                        

182 Karl A. Stroetmann, Tom Jones, Alexander Dubrev, Veli N. Stroetmann “eHealth Is Worth 
it. Evaluating the economic impact of eHealth applications – approach and method”, eHealth 
Impact, empirica Communication and Technology Research, Bonn, Germany, 2006 
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► Terminowość opieki 
Terminowość opieki medycznej odnosi się do wykonywania odpowiednich 
czynności medycznych we właściwym czasie, tak, aby sprostać 
oczekiwaniom usługobiorców i aby zastosowane w odpowiednim czasie 
leczenie było efektywne.  

► Bezpieczeństwo usługobiorców 
Oczekuje się, iż dzięki realizacji Projektu, gromadzone w systemie informacje 
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa usługobiorców. Zgromadzenie 
informacji pozwoli na ograniczenie ryzyka dla pacjentów wynikającego 
z zastosowania niewłaściwego leczenia (interakcje leków, alergie). 

► Wydajność opieki zdrowotnej 
Wydajność opieki zdrowotnej odnosi się do odpowiedniego powiązania usług 
medycznych i ich rezultatów. Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej 
skutecznej opieki zdrowotnej zależy od informacji o dostępnych 
możliwościach uzyskania usługi oraz o wynikach podjętych działań 
medycznych. Informacje te mogą być uzyskane dzięki systemowi e-Zdrowie. 

Przy oszacowywaniu oddziaływania Projektu na poprawę dostępności usług 
medycznych wzięto pod uwagę wpływ SIOZ na poprawę stopnia poinformowania 
usługobiorców oraz możliwość skorzystania z usług medycznych dla wszystkich 
mieszkańców potrzebujących opieki zdrowotnej niezależnie od czasu i miejsca ich 
pobytu. Omawiane kryterium może być spełnione dzięki zapewnieniu usług dla 
większej liczby mieszkańców w określonym czasie. Lepszy przepływ informacji, 
wspierany przez techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT), może prowadzić do 
zwiększenia dostępności usług medycznych dla wielu usługobiorców.  

Przy oszacowywaniu oddziaływania Projektu w kategorii efektywność wzięto pod 
uwagę poprawę produktywności, uniknięcie strat czasu oraz optymalizację 
wykorzystania zasobów. Dwa podstawowe czynniki wskazujące na zwiększoną 
wydajność to: oszczędność czasu oraz uniknięcie kosztów.  

W kolejnych podrozdziałach zostały przedstawione korzyści ekonomiczne, 
powstałe w wyniku realizacji Projektu w podziale na poszczególne grupy 
interesariuszy w wyżej opisanych kategoriach: jakość, dostępność, efektywność. 

Rysunek 104 Kategorie oceny efektów dla interesariuszy 

 

EFEKTYWNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ

JAKOŚĆ

PACJENCI

PERSONEL
MEDYCZNY

ŚWIADCZENIODAWCY

PŁATNICY

APTEKIADMINISTRACJA  
Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiona na kolejnych stronach lista korzyści Projektu nie jest listą 
zamkniętą, ponieważ na bazie wprowadzonych rozwiązań można będzie dodawać 
nowe funkcjonalności i powiększać możliwości wymiany informacji zgodnie 
z sugestiami i potrzebami interesariuszy. 
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W rozważaniach dotyczących korzyści ekonomicznych płynących z Projektu warto 
dodatkowo uwzględnić dużą skalę potencjalnych korzyści oraz kontekst 
społeczno-ekonomiczny sprzyjający informatyzacji. W sektorze ochrony zdrowia 
zatrudnionych jest około 9% Europejczyków aktywnych zawodowo.183 W 2008 
roku 87% lekarzy w Unii Europejskiej miało dostęp do komputera, a 69% miało 
dostęp do Internetu.184 Od początku lat dziewięćdziesiątych do roku 2004 poziom 
dofinansowania ze środków UE dla sektora e-Zdrowie wyniósł już 500 mln EUR. 
Prognozy wskazują, że do 2010 roku wydatki na e-Zdrowie wyniosą 5% budżetu 
ochrony zdrowia.185 Potrzeba inwestycji w informatyzację ochrony zdrowia wynika 
także z następujących zmian społeczno-ekonomicznych: 

► starzenie się społeczeństwa, rosnący poziom edukacji i dochodów generuje 
wyższy popyt na usługi medyczne, w tym e-Zdrowie (do roku 2051 prawie 
40% europejskiej populacji będzie starsza niż 65 lat - wg danych z 2004 
roku), 

► rosnące oczekiwania mieszkańców co do jakości, przejrzystości i dostępności 
usług medycznych, w tym lepszy dostęp do informacji medycznych, 

► rosnąca mobilność ludności oraz lekarzy na terytorium UE, która rodzi 
potrzebę wymiany informacji na terenie Wspólnoty, 

► potrzeba szybkiego reagowania na zagrożenia nowymi chorobami (np. zespół 
ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej – Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS), 

► potrzeba zmniejszenia zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi, 
dzięki lepszej informacji i polityce w tym zakresie, 

► zarządzanie rosnącą ilością informacji medycznej wymagającej 
niezawodnego, szybkiego i dokładnego dostępu, 

► prowadzenie polityki zdrowotnej dopasowanej do zmieniających się potrzeb 
społeczeństwa. 

12.1.1.1 Korzyści dla usługobiorców 
Korzyści, które zostaną uzyskane po stronie usługobiorców zostały określone 
przede wszystkim na podstawie analizy funkcjonalności SIOZ, a także w oparciu o 
identyfikację korzyści uzyskanych w podobnych projektach europejskich. Wycena 
tych korzyści została przeprowadzona metodą willingness-to-pay (szczegółowy 
opis metody WTP znajduje się w rozdziale 12.2.1.2). 

12.1.1.1.1 Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty 

Stworzenie możliwości umówienia się on-line na wizytę do lekarza w istotny 
sposób wpłynie na dostępność usług dla pacjentów.  

Usługobiorcy będą mieli dostęp do informacji o wolnych terminach wizyt 
u specjalistów. Będą mogli również samodzielne monitorować dostępność 
wybranych świadczeń zdrowotnych. 

                                                        

183 Commision of the European Communities, E-Health – making healthcare better for 
European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Bruksela, 30.04.2004 

184 European Commission, Information Society and Media Directorate General, 
Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Bonn, 04.2008, str. 23 

185 Commision of the European Communities, E-Health – making healthcare better for 
European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Bruksela, 30.04.2004 
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Usługobiorcy będą mogli zaoszczędzić czas oraz środki finansowe dzięki 
wyeliminowaniu kosztów dojazdu bądź kosztów rozmów telefonicznych 
z rejestracją w przychodni. 

12.1.1.1.2 Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, 
wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu 
szczepień, zaleceń 

Usługobiorca uzyska łatwy dostęp do własnej, indywidualnej elektronicznej 
dokumentacji medycznej bez konieczności uzyskiwania dostępu za 
pośrednictwem lekarza prowadzącego, tak jak to jest w przypadku dokumentacji 
prowadzonej w sposób tradycyjny.  

Udostępnienie usługobiorcom historii chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, zwolnień, planu szczepień i zaleceń przyniesie pacjentom następujące 
korzyści: 

► Pacjent stanie się aktywnym, dobrze poinformowanym i bardziej 
odpowiedzialnym za swoje zdrowie uczestnikiem systemu opieki zdrowotnej. 

► Nastąpi wzrost świadomości zdrowotnej usługobiorców, co umożliwi im 
podejmowanie efektywnych decyzji dotyczących zdrowia i prowadzonego 
trybu życia oraz pozytywnie wpłynie na współpracę z personelem 
medycznym. Będzie to również skutkować lepszymi efektami leczenia. 

► Poprzez możliwość wglądu do własnej historii choroby pacjent będzie mógł 
z łatwością uzyskać informację o zaleceniach, nazwach zaordynowanych 
leków i sposobie ich dawkowania, bez konieczności ich zapamiętywania. 

► Poprzez możliwość wglądu do własnej historii choroby pacjent będzie mógł 
zweryfikować informacje wprowadzone przez personel medyczny 
i w przypadku wykrycia nieścisłości lub braków poinformować o tym lekarza 
w celu skorygowania zapisów, co w istotny sposób wpłynie na poprawę 
jakości danych medycznych. 

► Skrócenie procesu wywiadu medycznego poprzez skupienie się na 
wydarzeniach mających miejsce od ostatniej wizyty, bez konieczności 
uciążliwego powtarzania wszystkich informacji od początku przez pacjenta. 

12.1.1.1.3 Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 

Umożliwienie przez SIOZ elektronicznej obsługi recept przyniesie następujące 
korzyści dla pacjentów: 

► Obniży ryzyko przepisywania oraz przyjmowania przez pacjentów leków, 
które mogłyby zagrażać ich zdrowiu lub życiu. W momencie ordynowania 
danego leku przez upoważniony do tego personel medyczny zostanie 
sprawdzona w systemie jego interakcja z innymi lekami przyjmowanymi przez 
danego pacjenta.  

► W określonych przypadkach (np. przewlekle chorzy, którzy zażywają stałe 
leki) usługobiorcy będą mogli uzyskać e-recepty bez konieczności wizyty 
u lekarza. 

► Zwiększy bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości 
omyłkowego odczytania ręcznie wypisanej recepty a tym samym wydania 
przez farmaceutę niewłaściwego leku. 

► Ponadto umożliwienie elektronicznej obsługi recept wpłynie na poprawę 
jakości świadczonych usług. Poprawa efektywności działania 
świadczeniodawców i aptek poprzez zastosowanie e-recepty przekłada się na 
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wyższą jakość w stosunku do cen świadczonych usług na rzecz 
usługobiorców np. obniżenie kosztów działania aptek pozwoli im zmniejszyć 
marże na sprzedawane leki. Dlatego można oczekiwać, iż wzrost 
efektywności świadczeniodawców i aptek przełoży się pośrednio na korzyści 
dla usługobiorców. 

Jednym z krajów, w których został wdrożony system obsługujący e-recepty, jest 
Finlandia. Sposób funkcjonowania systemu fińskiego z uwzględnieniem kontekstu 
korzyści społecznych opisany został szczegółowo w publikacji naukowej Lauri 
Salmivalli „Governing The Implementation Of A Complex Inter-Organizational 
Information System Network – The Case Of Finnish Prescription”.186 Dokument 
ten jako główne korzyści ekonomiczne e-recepty wskazuje: 

► bezpośredni dostęp pacjenta do własnych danych o transakcjach 
dotyczących realizacji recept, co zwiększa świadomość usługobiorcy 
w zakresie procesu leczenia, 

► ułatwienie dostępu pacjentom do kluczowych informacji z zakresu 
m.in. skuteczności leków, dostępności najtańszych leków, niekorzystnych 
interakcji występujących przy łącznym stosowaniu leków czy zmian 
legislacyjnych dotyczących leków, 

► pozyskanie zagregowanych danych pozwalających lepiej zrozumieć wpływ 
leków na zdrowie społeczeństwa, 

► zmniejszenie jednostkowego kosztu realizacji recepty, dzięki większej 
efektywności działania podmiotów zaangażowanych w ten proces 
(np. w wyniku zmniejszenia ilości telefonów precyzujących treść wystawionej 
recepty). 

12.1.1.1.4 Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich 

Elektroniczna obsługa zwolnień lekarskich przyniesie dla pacjentów korzyść 
polegającą głównie na swobodnej możliwości poświadczenia zwolnienia 
lekarskiego drogą elektroniczną np. wysłanie do pracodawcy wiarygodnego 
zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem Internetu bez konieczności 
przynoszenia do pracodawcy papierowego egzemplarza w trakcie choroby. 
Wynikać to będzie z elektronicznej formy zaświadczenia, które będzie przesyłane 
elektronicznie zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. 

12.1.1.1.5 Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych 
o stanie zdrowia pacjentów 

Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjentów będzie miało kluczowe znaczenie dla usługobiorców, ze względu na 
poprawę jakości świadczonych usług medycznych i przyniesie następujące 
korzyści: 

► Pozwoli na poprawę jakości komunikacji i wymiany danych pomiędzy 
usługobiorcą a lekarzem. Dostęp do elektronicznych danych o stanie zdrowia 
pacjenta umożliwi personelowi medycznemu na postawienie trafniejszej 
diagnozy a tym samym podjecie odpowiedniego leczenia. Sprzyjać to będzie 
szybkiemu powrotowi pacjenta do zdrowia. 

                                                        

186 Lauri Salmivalli „Governing the implementation of a complex Inter-organizational 
information system network – the case of finnish prescription”, Sarja/Series A-3:2008, Turun 
Kauppakorkeakoulu, Turku School of Economics 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 521 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

► Pacjent nie będzie musiał referować przy każdej wizycie dotychczasowej 
swojej historii choroby, co pozwoli zaoszczędzić czas. 

► Uchroni usługobiorcę przed błędami lekarskimi, np. przepisaniem 
niewłaściwego leku wchodzącego w interakcje z innymi lekami 
przyjmowanymi przez pacjenta. 

► Elektroniczne udostępnianie dokumentacji medycznej ograniczy ryzyko jej 
zaginięcia. 

► Wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości obsługi pacjenta np. gdy zaistnieje 
taka konieczność lekarze będą mieli, dzięki rozwiązaniom informatycznym 
zaimplementowanym w ramach realizacji Projektu, możliwość 
przeprowadzenia konsultacji telemedycznych, dzięki którym zmniejszone 
zostanie ryzyko popełnienia błędów lekarskich. 

12.1.1.1.6 Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych 
medycznych w sytuacjach nagłych 

Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w 
sytuacjach nagłych będzie miało kluczowe znaczenie dla pacjentów. Należy 
pamiętać, iż w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka 
najważniejsza jest szybkość podjęcia odpowiednich, a więc wymagających pełnej 
informacji o pacjentach, czynności ratunkowych. 

Szybki dostęp do takich informacji jak: grupa krwi, uczulenia/alergie oraz 
przewlekłe choroby, umożliwi ratownikom medycznym podjęcie sprawnej akcji 
ratunkowej i zmniejszy negatywne konsekwencje dla zdrowia, a nawet pozwoli 
w wielu wypadkach na podjęcie skutecznej interwencji ratującej życie pacjentów.  

12.1.1.1.7 Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 

Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia przyczyni się do zwiększenia 
świadomości społecznej w tematyce zdrowotnej, co będzie miało wpływ na 
poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.  

Większa świadomość społeczna na temat profilaktyki, niektórych schorzeń oraz 
promocja zdrowego trybu życia w dużym stopniu może wpłynąć na poprawę stanu 
zdrowia społeczeństwa. Co następnie będzie miało wpływ na poprawę kondycji 
kapitału ludzkiego a to, dzięki większej zdolności do pracy społeczeństwa, realnie 
przekładać się będzie na wzrost gospodarczy. 

Ponadto usługobiorcy będą mieli dostęp do informacji, które będą stanowić 
wsparcie dla ich postępowania w określonym stanie zdrowia, np. będą mogli 
sprawdzić czy stosowana przez nich dieta jest wskazana przy danym schorzeniu). 
Badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż między 56% a 79% użytkowników 
Internetu, to ludzie poszukujący w sieci informacji na temat zdrowia.187 

12.1.1.1.8 Zapewnienie interoperacyjności 

Realizacja Projektu w tym zakresie, przy zastosowaniu rozwiązań 
informatycznych, stanowić będzie wsparcie dla swobodnego przemieszczania się 

                                                        

187 Hege K. Andreassen, Maria M. Bujnowska-Fedak, Catherine E. Chronaki, Roxana C. 
Dumitru, Iveta Pudule, Silvina Santana, Henning Voss and Rolf Wynn, European citizens' 
use of E-health services: A study of seven countries, BMC Public Health, str. 2 
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usługobiorców, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dostępu do ich 
danych medycznych na terenie całej Wspólnoty. 

12.1.1.2 Korzyści dla personelu medycznego 
Personel medyczny będzie bezpośrednio zaangażowany w proces wprowadzania 
do baz danych informacji medycznych o pacjentach, zaordynowanych lekach 
i zrealizowanych usługach medycznych. Powodzenie realizacji Projektu w dużym 
stopniu zależy od stopnia akceptacji, zrozumienia oraz możliwości korzystania 
z proponowanych rozwiązań przez środowisko medyczne. 

12.1.1.2.1 Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, 
wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu 
szczepień, zaleceń 

Z udostępnienia usługobiorcom elektronicznej historii choroby oraz innych danych 
medycznych będą wynikać następujące korzyści dla personelu medycznego: 

► Większa świadomość pacjentów w zakresie danych medycznych zaowocuje 
lepszą współpracą z personelem medycznym i zwiększy efektywność procesu 
leczenia. 

► Skrócenie procesu wywiadu medycznego poprzez skupienie się na 
wydarzeniach mających miejsce od ostatniej wizyty, bez konieczności 
uciążliwego powtarzania wszystkich informacji od początku przez pacjenta. 

► Poprzez możliwość wglądu do własnej historii choroby pacjent będzie mógł 
zweryfikować informacje wprowadzone przez personel medyczny 
i w przypadku wykrycia nieścisłości lub braków poinformować o tym lekarza 
w celu skorygowania zapisów, co w istotny sposób wpłynie na poprawę 
jakości danych medycznych. 

12.1.1.2.2 Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept pozwoli usprawnić proces 
przepisywania oraz obsługi recepty. 

Realizacja Projektu w tym zakresie przyniesie następujące korzyści: 

► Stanowić będzie wsparcie dla personelu medycznego w zakresie 
wypisywania recept. SIOZ umożliwi personelowi medycznemu korzystanie 
z baz danych, w których będą przechowywane dane słownikowe 
wykorzystywane do opisu leków i produktów farmaceutycznych.  

► System będzie posiadał funkcje informowania o niekorzystnych interakcjach 
przepisanych leków (w tym przepisanych przez różnych lekarzy i w różnym 
czasie), co pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu 
lekarskiego. 

12.1.1.2.3 Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich 

Elektroniczna obsługa zwolnień lekarskich przyczyni się do oszczędności czasu 
personelu medycznego dzięki automatyzacji sformalizowanego i żmudnego 
procesu wypełniania takiego zaświadczenia. System na podstawie danych 
elektronicznych o historii choroby i wykonanych usługach będzie mógł 
automatycznie wygenerować część zwolnienia dotyczącą przyczyn choroby oraz 
danych personalnych pacjenta. 
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12.1.1.2.4 Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych 
o stanie zdrowia pacjentów 

Udostępnienie elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów przyniesie 
następujące korzyści: 

► W znacznym stopniu poprawi jakość i szybkość dostępu do danych 
medycznych, które są niezbędne dla personelu medycznego do postawienia 
prawidłowej diagnozy oraz zastosowania i kontrolowania procesu leczenia. 

► Rzetelna i szybka informacja o stanie zdrowia pacjenta, jego historii choroby, 
otrzymanych zabiegach, receptach i zaleceniach pozwala skrócić proces 
wywiadu medycznego. 

► Udostępnienie elektronicznej historii choroby przede wszystkim podniesie 
jakość informacji w oparciu, o którą stawiana jest diagnoza lekarska. Pacjenci 
rzadko kiedy w trakcie wywiadu lekarskiego są w stanie przypomnieć sobie 
wszystkie przebyte choroby i otrzymane zalecenia. 

► Ponadto dostęp do elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjenta 
umożliwi personelowi medycznemu przeprowadzanie konsultacji 
telemedycznych ze specjalistami. 

► Wymienione powyżej funkcjonalności Projektu pozwolą zmniejszyć 
prawdopodobieństwo popełnienia błędu lekarskiego. 

12.1.1.2.5 Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych 
medycznych w sytuacjach nagłych 

Poprzez wprowadzenie gromadzenia danych medycznych oraz zastosowanie 
dostępu do nich z wykorzystaniem Internetu, Projekt będzie stanowił wsparcie 
informacyjne dla medycznych zespołów wyjazdowych (dostęp do krytycznych 
danych medycznych pacjenta). Szczególnie istotne jest to w przypadku 
ratownictwa medycznego, gdzie okres reakcji uzależniony od szybkiego dostępu 
do danych medycznych decyduje o życiu i zdrowiu pacjenta. 

12.1.1.2.6 Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 

Zastosowaniu rozwiązań informatycznych w tym zakresie przyczyni się do 
lepszego poinformowania personelu medycznego o zmianach zachodzących 
w systemie ochrony zdrowia, np. umożliwi szybkie uzyskiwanie informacji na 
temat zmian prawnych dotyczących czasu pracy personelu medycznego. 

12.1.1.2.7 Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia 

Powyższa funkcjonalność Projektu stanowić będzie wsparcie dla ukształtowania 
odpowiednich zachowań personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych. 
Personel medyczny będzie miał możliwość dostępu do bieżących informacji na 
temat potencjalnych zagrożeń, np. komunikatów ogłaszanych przez Główny 
Inspektorat Sanitarny. Wpłynie to na podejmowanie spójnych, scentralizowanych 
i szybkich działań mających na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków 
zagrożeń w skali regionu bądź kraju np. w celu zahamowania rozprzestrzeniania 
się epidemii. 

Dostęp do informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na 
zagrożenia umożliwi personelowi medycznemu zastosowanie odpowiedniego 
w danej sytuacji sposobu leczenia i zapobiegania ewentualnemu dalszemu 
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rozprzestrzenianiu się chorób, np. w przypadku epidemii system umożliwi 
wyselekcjonowanie skutecznych leków zwalczających konkretny szczep wirusa 
panujący na danym terytorium. 

12.1.1.2.8 Zapewnienie interoperacyjności 

Poprzez zapewnienie interoperacyjności w ramach realizacji Projektu dane 
medyczne dotyczące usługobiorcy będą dostępne dla personelu medycznego na 
terenie całej Wspólnoty. 

Międzynarodowe standardy kodowania danych medycznych pozwolą uzyskać 
dostęp do historii choroby oraz przyjmowanych przez pacjenta leków, co znacznie 
ułatwi pracę personelowi świadczącemu pomoc i niewątpliwie ograniczy ryzyko 
popełnienia błędu lekarskiego. 

12.1.1.3 Korzyści dla świadczeniodawców 

12.1.1.3.1 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 

Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych będzie miało 
istotny wpływ na efektywność i jakość zarządzania jednostką świadczącą usługi 
medyczne. 

Realizacja Projektu pozwoli o osiągniecie następujących korzyści: 

► W przypadku usługodawców wiarygodne dane umożliwią podejmowanie 
racjonalnych decyzji w zakresie planowania i zarządzania środkami 
finansowymi. 

► Dostęp do danych medycznych pozwoli na monitorowanie efektywności pracy 
personelu medycznego oraz pozwoli oceniać skuteczność podejmowanych 
przez niego decyzji o zastosowanym sposobie leczenia. 

► Ponadto wiarygodne dane medyczne stanowić będą podstawę do oceny 
skuteczności działania poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu, 
co pozwoli podejmować sprawne decyzje reorganizacyjne 
i restrukturyzacyjne. 

12.1.1.3.2 Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z 
zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 

Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem 
jednolitych i jednorodnych zasad będzie miało istotny wpływ na efektywność 
działania usługodawcy. Rozwiązanie to pozwoli na osiągniecie następujących 
korzyści: 

► Zastosowanie jednolitych i jednorodnych zasad gromadzenia danych poprawi 
jakość informacji, w oparciu, o które podejmowane są istotne decyzje 
zarządcze i finansowe. 

► Wpłynie na skrócenie czasu rozliczeń z płatnikami zrealizowanych usług 
medycznych, a co się z tym wiąże na szybsze pozyskiwanie środków 
finansowych. 
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12.1.1.3.3 Zapewnienie interoperacyjności 

Wdrożone w ramach realizacji Projektu rozwiązania informatyczne pozwolą na 
dostęp do gromadzonych zasobów cyfrowych nie tylko w skali kraju, ale i Unii 
Europejskiej. Będzie to stanowiło gwarancję, że wszyscy uczestnicy systemu 
opieki zdrowotnej będą dysponować takimi samymi danymi.  

Realizacja Projektu w tym zakresie pozwoli na udostępnianie danych o 
zdarzeniach medycznych gromadzonych w oparciu o jednolite standardy zgodnie 
z założeniami UE188,189 oraz wytycznymi MSWiA. Dzięki temu będzie możliwe 
korzystanie z usług udostępnianych przez różne systemy informatyczne 
przystosowane do pracy z wykorzystaniem usług opartych na tych standardach. 

12.1.1.3.4 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 

Oczekuje się, iż realizacja Projektu przyniesie następujące korzyści w tym 
zakresie: 

► Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych pozwoli 
poprawić jakość i skuteczność zarządzania jednostką ochrony zdrowia.  

► Ocena ilości i efektywności świadczonych usług pomoże podjąć decyzje o 
potrzebnych kierunkach inwestycji oraz ocenić efektywność pracy personelu 
medycznego. 

► Ułatwi planowanie kosztów realizacji świadczeń oraz tworzenie dokumentacji 
rozliczeniowej wymaganej przez płatników.  

12.1.1.3.5 Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 

Możliwość elektronicznej obsługi faktur jest obecnie standardem w większości 
sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Dlatego ta funkcjonalność jest 
niezbędnym krokiem na drodze do poprawy zarządzania finansami placówki 
systemu ochrony zdrowia oraz sprawnej ewidencji podatkowej. Oczekiwane 
korzyści płynące z tego rozwiązania to przede wszystkim: 

► skrócenie czasu realizacji transakcji; 

► zmniejszenie ilości błędnie wypisanych faktur i kosztów administracyjnych 
wynikających z potrzeby korekty; 

► zmniejszenie jednostkowego kosztu transakcji. 

12.1.1.3.6 Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 

Umożliwienie elektronicznej obsługi recept umożliwi świadczeniodawcom: 

► Łatwiejsze i szybsze przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej wymaganej 
przez płatników w zakresie wyrobów farmaceutycznych. 

► Kontrolę ordynacji lekarskiej stosowanej przez zatrudniony personel 
medyczny. 

                                                        
188 Komunikat Komisji UE "eHealth - making healthcare better for European citizens: An 
action plan for a European eHealth Area" COM(2004) 356 final. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/index_en.htm 
189 Wytyczne Komisji Europejskiej z 2 lipca 2008 r. on cross-border interoperability of 
electronic health record systems 
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► Skrócenie czasu, który jest przeznaczany przez personel medyczny na 
wypisywanie recept i tym samym stworzenie możliwości efektywniejszego 
wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. 

► Redukcję kosztów zakupu bloczków papierowych recept.  

12.1.1.3.7 Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty 

Świadczeniodawcy osiągną następujące korzyści płynące z możliwości umówienia 
on-line na wizytę do lekarza: 

► Zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej zakładów opieki zdrowotnej, 
w tym głównie kosztów procesu rejestracji usługobiorcy. 

► Udostępnienie informacji o dostępności usług medycznych pozwoli zwiększyć 
efektywność wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. 

12.1.1.3.8 Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich 

Realizacja Projektu w tym zakresie pozwoli na ułatwienie procesu przesyłania 
danych o zwolnieniach do ZUS-u, co zmniejszy nakłady pracy niezbędne do 
obsłużenia tego procesu. 

12.1.1.3.9 Udostępnienie personelowi medycznemu elektronicznych danych 
o stanie zdrowia pacjentów 

Świadczeniodawcy poprzez udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów osiągną następujące korzyści: 

► Elektroniczna wersja danych medycznych pozwoli zmniejszyć 
pracochłonność procesu związanego z odnalezieniem i dostarczeniem 
dokumentacji medycznej przez personel administracyjny do lekarza. W chwili 
obecnej w przypadku niektórych placówek medycznych archiwa są 
zlokalizowane w oddzielnych budynkach, co sprawia, że czas dostarczenie 
historii choroby może wydłużyć się do kilku godzin.  

► Nastąpi obniżenie kosztów związanych ze zużyciem papieru potrzebnego na 
prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej. 

► Podwyższy się wydajność pracy personelu administracyjnego oraz 
medycznego poprzez szybki dostęp do dokumentacji medycznej w czasie 
rejestracji pacjenta. 

► Zmniejszone zostanie również ryzyko zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji 
medycznej. 

► Wyeliminowane zostanie zjawisko opóźnionego tworzenia dokumentacji 
medycznej przez personel medyczny. 

12.1.1.3.10 Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług 
medycznych 

Oczekuje się następujących korzyści wynikających z tego rozwiązania: 

► Ułatwienie procesu rozliczeń poprzez ograniczenie zbędnych procedur 
administracyjnych związanych z obsługą faktury papierowej. 
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► Skrócenie okresu rozliczeniowego z płatnikiem, co będzie miało korzystny 
wpływ na poprawę płynności finansowej podmiotu świadczącego usługi 
medyczne. 

12.1.1.3.11 Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia 

Pozwoli podnieść jakość świadczonych przez świadczeniodawców usług 
medycznych poprzez szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na zagrożenia w 
krótkiej oraz dłuższej perspektywie. Realizacja Projektu w tym zakresie wpłynie 
również na skuteczność podejmowania decyzji w sytuacjach wymagających 
szybkiego działania oraz w sytuacjach kryzysowych. 

12.1.1.4 Korzyści dla płatnika 

12.1.1.4.1 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych umożliwi 
płatnikowi: 

► zwiększenie efektywności planowania opieki zdrowotnej i poprawności 
dokonywanej wyceny usług medycznych, 

► zwiększenie możliwości monitorowania bieżącej sytuacji finansowej 
podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne na podstawie umowy; 

► Uszczelnienia sposobu wydawania środków w służbie zdrowia, co jest 
podstawowym warunkiem zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. 
Dotychczas przeprowadzone kontrole realizacji umów przez 
świadczeniodawców wykazały szereg zaniedbań i nieprawidłowości, 
np. nieuzasadnione wydłużenia hospitalizacji lub rozliczania usług droższych 
zamiast faktycznie wykonanych. Poziom tego rodzaju nadużyć jest 
szacowany na 620 mln PLN rocznie.190 Jest to niebagatelna kwota, która 
płynie do jednostek nieefektywnych i pozwala uzyskiwać nieuzasadnione 
korzyści. Dlatego sprawna kontrola większości transferów, kontraktów 
i refundacji pozwoli ograniczyć takie praktyki, dzięki identyfikacji podmiotów, 
których działalność będzie odbiegała znacząco od najlepszych praktyk 
świadczeniodawców. 

12.1.1.4.2 Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 

Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur ułatwi płatnikowi proces rozliczania 
zrealizowanych usług medycznych. Wpłynie na obniżenie kosztów 
administracyjnych związanych z obsługą papierowej faktury. 

                                                        

190 Szacunek przedstawiono w podrozdziale 12.2.1.1.3.2.3 
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12.1.1.4.3 Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług 
medycznych 

Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług medycznych 
będzie miało duży wpływ na kontakt pomiędzy dwoma grupami interesariuszy: 
świadczeniodawcami i płatnikami. 

► Dzięki zastosowanym w ramach realizacji Projektu rozwiązaniom 
informatycznym (rejestracja informacji niezbędnych do rozliczeń 
w centralnych bazach) płatnik nie będzie musiał wymagać od usługodawcy 
konieczności tworzenia i przesyłania raportów statystycznych, gdyż będą one 
dostępne w SIOZ. 

► Usprawnienie elektronicznych rozliczeń pozwoli na oszczędność czasu przy 
dokonywanych rozliczeniach pomiędzy usługodawcami i płatnikami. 

► Ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych pozwoli na 
zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń. 

► Realizacja rozliczeń przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych pozwoli 
na skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć w realizacji usług 
medycznych. 

12.1.1.4.4 Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 

Realizacja elektronicznej obsługi refundacji leków pozwoli na: 

► ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych oraz zmniejszenie 
kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń z aptekami. 

► skuteczniejsze wykrywanie nadużyć w refundacji i ordynacji leków. 

12.1.1.4.5 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 

Wiarygodne dane umożliwią podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie 
planowania i zarządzania środkami finansowymi przez płatnika. 

12.1.1.4.6 Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 
z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 

Transparentne i porównywalne dane o zdarzeniach medycznych dostępne ze 
wszystkich jednostek ochrony zdrowia pozwolą na ocenę skuteczności 
wydawanych środków w kontekście poszczególnych usług jak również całych 
jednostek. Jednolite i jednorodne dane o zdarzeniach medycznych wpłyną na 
obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu agregowania i przetwarzania tych 
danych. 

12.1.1.4.7 Zapewnienie interoperacyjności 

Interoperacyjność ułatwi rozliczanie się pomiędzy płatnikami w przypadku 
skorzystania przez usługobiorcę z opieki zdrowotnej w kraju innym niż kraj, 
w którym jest on ubezpieczony. Wpłynie to na szybkość oraz sprawność rozliczeń 
pomiędzy płatnikami z różnych krajów UE. 
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12.1.1.4.8 Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia 

Pozyskiwanie bieżących informacji z zakresu ochrony zdrowia umożliwi płatnikowi 
dostosowanie bieżącej działalności do zachodzących zmian w sektorze 
zdrowotnym. 

12.1.1.5 Korzyści dla aptek 

12.1.1.5.1 Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków 

Umożliwienie elektronicznej obsługi refundacji leków pozwoli na:  

► sprawne przygotowywanie rozliczeń refundacji leków, bez konieczności 
tworzenia i przesyłania do płatnika zestawień szczegółowych, 

► oszczędność czasu przy dokonywanych rozliczeniach pomiędzy aptekami 
i płatnikami, 

► skrócenie czasu rozliczeń, co będzie korzystnie wpływało na kondycję 
finansową aptek, 

► ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych oraz 

► zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej procesu rozliczeń. 

12.1.1.5.2 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 

W przypadku aptek wiarygodne dane dotyczące rejestru leków oraz ich sprzedaży 
umożliwią podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie planowania polityki 
zakupów i gospodarki magazynowej oraz zarządzania środkami finansowymi. 

12.1.1.5.3 Umożliwienie elektronicznej realizacji recept 

Sektor dystrybucji wyrobów farmaceutycznych może zanotować szereg korzyści 
związanych z usprawnieniem procesu sprzedaży leków na receptę dzięki 
wprowadzeniu elektronicznej recepty. Zmniejszą się koszty związane z realizacją 
recept. Korzyści kosztowe i organizacyjne będą wynikały z kilku czynników: 

► farmaceuci szybko zidentyfikują leki wskazane na recepcie (nie będą ponosić 
ryzyka błędnego odczytania recepty), 

► w przypadku, gdy części leków brakuje w danej chwili w aptece, nie będzie 
wymagane wypisywanie dodatkowych zaświadczeń o częściowo 
zrealizowanej recepcie, 

► ograniczone zostanie ryzyko wydania leków osobie nieupoważnionej, 

► wyeliminowana zostanie możliwość zgubienia bądź uszkodzenia recepty. 

12.1.1.5.4 Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur 

► Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur przyczyni się do skrócenia czasu 
rozliczeń pomiędzy apteką a płatnikiem. Ograniczy zbędne formalności 
administracyjne, a tym samym koszty, związane z obsługą papierowej faktury 
(koszty przesyłki, ewidencji, itp.). 
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► Skrócenie czasu rozliczeń będzie miało wpływ na poprawę płynności 
finansowej aptek. 

12.1.1.5.5 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych jest ważnym 
źródłem wiedzy dla aptek (w szczególności co do przepisanych leków), które 
pozwoli zdobyć aktualną wiedzę o rynku farmaceutycznym, co pozwoli na 
efektywne dokonywanie zakupów i optymalizację gospodarki magazynowej. 

12.1.1.5.6 Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia oraz udostępnianie zasobów 
cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych 
i jednorodnych zasad 

Ścisłe włączenie aptek w system ochrony zdrowia pozwoli na planowanie 
z wyprzedzeniem i szybszą realizację zakupów interwencyjnych w przypadku 
wystąpienia zagrożenia bądź epidemii na danym terenie, a także na lepsze 
planowanie sposobów dystrybucji leków przez przemysł farmaceutyczny 
współpracujący z aptekami. 

12.1.1.5.7 Zapewnienie interoperacyjności 

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań sprzyjających interoperacyjności i standaryzacji 
rejestrów medycznych, a w szczególności rejestru leków możliwe będzie 
wprowadzenia rozwiązania, w którym recepty elektroniczne będą rozpoznawalne 
we wszystkich aptekach na terenie Unii Europejskiej. Możliwość realizacji recepty 
elektronicznej zwiększy sprzedaż najbardziej konkurencyjnych aptek. 
Wprowadzenie wspólnych standardów stworzy możliwość wprowadzania przez 
apteki e-usług świadczonych pacjentom niezależnie od miejsca ich pobytu, 
a także pozwoli rozwijać sprzedaż leków przez Internet. 

12.1.1.6 Korzyści dla administracji 
Proces informatyzacji jest naturalnym kierunkiem rozwoju współczesnych 
instytucji. Witryna internetowa eHealthImpact.org prezentuje ponad 
100 przypadków informatyzacji jednostek ochrony zdrowia w całej Europie. 
Świadczy o powszechnej potrzebie innowacji w usługach medycznych. 

12.1.1.6.1 Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych 

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych będzie miało 
kluczowe znaczenie dla efektywnego planowania opieki zdrowotnej przez 
administrację publiczną, co w efekcie może przynieść następujące korzyści: 

► lepsze wykorzystanie zasobów gospodarczych, 

► w długim okresie lepszą alokację środków finansowych. 
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12.1.1.6.2 Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie 
i reagowanie na zagrożenia 

W wyniku realizacji Projektu podmioty administracji publicznej będą miały 
możliwość bieżącego dostępu do informacji o ewentualnych stanach zagrożenia 
dla zdrowia obywateli (pandemie, infekcje szpitalne, ataki terrorystyczne). 
Realizacja Projektu pozwoli również na monitorowanie aktualnych zasobów 
personelu medycznego oraz zapasów materiałów medycznych niezbędnych na 
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Rozwiązanie to przyniesie następujące korzyści: 

► ograniczenie zasięgu zagrożeń i co się z tym wiąże ograniczenie 
wynikających z tego faktu kosztów, 

► zwiększenie bezpieczeństwa obywateli-pacjentów. 

12.1.1.6.3 Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 

Wiarygodne dane o zdarzeniach medycznych pozwolą na przeprowadzanie 
niezbędnych analiz w procesie planowania i zarządzania opieką zdrowotną na 
wszystkich poziomach władzy administracyjnej. 

Rozbudowany system biurokratyczny generuje duże koszty, lecz nie przynosi 
bezpośrednich korzyści usługobiorcom. Dlatego redukcja kosztów w tym obszarze 
pozwoli uzyskać środki na inne ważne cele. Korzyści będą płynąć z: 

► możliwości przesunięcie zasobów kadrowych do innych zadań, 

► oszczędności powierzchni archiwalnych i magazynowych, 

► obniżenia kosztów procesów administracyjnych. 

Korzyści te są konsekwencją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w proces 
gromadzenia i przetwarzania danych, co pozwala w znacznym stopniu ograniczać 
zbędną biurokrację. 

12.1.1.6.4 Udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 
z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 

Jednorodność danych o zdarzeniach medycznych może ułatwić planowanie 
publicznych wydatków na ochronę zdrowia i usprawnić rachunki narodowe 
dotyczące planowania budżetu ochrony zdrowia. 

Stworzenie jednoznacznych standardów raportowania zagregowanych danych 
o świadczeniach medycznych zwiększy dostęp do informacji umożliwiającej 
skuteczniejsze porównywanie szpitali oraz określania najlepszych praktyk oraz 
jednocześnie wykrycie i wyeliminowanie patologii. 

12.1.1.6.5 Zapewnienie interoperacyjności 

Interoperacyjność i wspólne europejskie standardy pozwolą na lepszą ocenę 
efektywności w zakresie ochrony zdrowia oraz analizę najlepszych praktyk. 
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12.1.1.7 Podsumowanie opisu korzyści ekonomicznych 
Na kolejnej stronie przedstawiono w graficznej formie cele oraz przypisanie 
poszczególnych korzyści Projektu do grup interesariuszy. 

Charakterystyczną cechą wprowadzanego systemu jest fakt, iż poszczególne 
korzyści Projektu dotyczą wielu grup interesariuszy.
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Rysunek 105 Efekty ekonomiczne SIOZ według funkcjonalności systemu oraz przyporządkowane do nich grupy interesariuszy 

Umożliwienie organom 
publicznym w tym 
administracji państwowej i 
samorządowej, 
przedsiębiorcom i 
obywatelom gromadzenie, 
analizę i udostępnianie 
zasobów cyfrowych o 
zdarzeniach medycznych

Zapewnienie wiarygodności 
danych o zdarzeniach 
medycznych

Poprawa jakości obsługi 
pacjentów Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty

Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej 
historii chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, 
zaleceń

Umożliwienie elektronicznej realizacji recept

Udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów

Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych 
danych medycznych w sytuacjach nagłych

Udostępnienie informacji na temat ochrony zdrowia

Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach 
medycznych

Zapewnienie 
interoperacyjności z 
europejskimi platformami 
elektronicznymi w zakresie 
obszaru ochrony zdrowia

Zapewnienie interoperacyjności

Udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych 
zasad

Zarządzanie kryzysowe Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na zagrożenia

Planowanie opieki 
zdrowotnej

Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach 
medycznych

Elektroniczne rozliczenia

Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur

Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych

Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków

Elektroniczne rozliczenia

Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur

Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych

Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków

Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień
lekarskich Personel 

Medyczny
Personel 

Medyczny

Udostępnienie danych o zdarzeniach 
medycznych pacjentom w formie 
elektronicznej

 
Źródło: Opracowanie własne.
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12.2 Analiza kosztów i korzyści społecznych 
Proces oceny efektów ekonomicznych wynikających z podjęcia tak szerokich 
działań jak powszechny system informatyzacji ochrony zdrowia jest złożony 
i wymaga opracowania założeń pozwalających wyodrębnić i oszacować skutki 
związane z wprowadzeniem tego systemu. W literaturze191, 192, 193, 194 spotyka się 
dwa podstawowe podejścia do wyceny efektów niematerialnych w analizie 
ekonomicznej sektora ochrony zdrowia: 

► gotowość do ponoszenia kosztów wprowadzonego rozwiązania 
(ang. willingness-to-pay, WTP), 

► wycena bezpośrednich skutków wprowadzonego rozwiązania poprzez ocenę 
zmian jakości i długości życia (ang. quality-adjusted life years, QALYs). 

Drugie podejście wymaga identyfikacji korzyści i kosztów będących konsekwencją 
Projektu (np. elektroniczne zarządzanie kolejkami a zwiększenie dostępu do 
usług), a następnie określenia wpływu na poprawę zdrowia społeczeństwa dzięki 
zwiększeniu dostępności. Ustalenie korelacji pomiędzy dwoma zjawiskami na 
etapie projektowania systemu (a nie po jego wdrożeniu) jest zadaniem niezwykle 
skomplikowanym. Określenie rezultatów i korzyści ekonomicznych oraz ich 
wycena wiąże się często z przyjmowaniem upraszczających założeń, których 
weryfikacja w wielu przypadkach jest niemożliwa, dlatego też metoda QALYs 
powinna być stosowana w przypadku inwestycji, których skutki bezpośrednio 
wpływają na jakość i długość życia. Ze względu na wskazane trudności 
metodologiczne (m.in. wymóg przyjęcia szeregu założeń) i zastrzeżenia 
podnoszone w literaturze przedmiotu195 zdecydowano się na dokonanie wyceny 
od strony popytowej poprzez ustalenie, ile będą warte rezultaty Projektu dla 
potencjalnych usługobiorców. Wybór metody willingness-to-pay jest zgodny 
z zaleceniami podręcznika Komisji Europejskiej.196 W związku z powyższym 
metoda ta została wykorzystana do wyceny korzyści społecznych dla 
usługobiorców. 

Ze względu na ograniczone występowanie porównywalnych danych oraz brak 
dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji projektów informatycznych 
o podobnej skali zdecydowano się na zastosowanie odmiennej niż WTP 

                                                        

191 M.in.: James K. Hammitt, Kevin Haninger “Willingness to Pay for Quality- Adjusted Life 
Years: Empirical Inconsistency Between CEA and BCA”, Center for Risk Analysis, Harvard 
University 

192 Karl A. Stroetmann, Tom Jones, Alexander Dubrev, Veli N. Stroetmann “eHealth Is Worth 
it. Evaluating the economic impact of eHealth applications – approach and method”, eHealth 
Impact, empirica Communication and Technology Research, Bonn, Germany, 2006 

193 Richard Cookson, „Willingness to pay methods in heath care: a sceptical view”, Health 
Economics 12, 891-894, 2003 

194 TanJent, empirica „Study on economic impact of eHealth: developing an evidence-based 
context-adaptive method of evaluation for eHealth”, Gesellschaft fuer Kommunikations und 
Technologieforschung, eHealth Impact, listopad 2005 
195 M.in. Kevin Haninger, James K. Hammitt, „Willingness to Pay for Quality-Adjusted Life 
Years: Empirical Inconsistency Between Cost-Effectiveness Analysis and Economic Welfare 
Theory”, Center for Risk Analysis, Harvard University, United States,  str. 3 
196 European Commission, „Guide to cost-benefit analysis of investment projects”, 
16.06.2008, pkt. 3.4.3.5, str. 122 
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metodologii dla potrzeb kwantyfikacji korzyści dla pozostałych (innych niż 
usługobiorcy) grup interesariuszy. 

W przypadku efektów, które nie zostały ujęte w wycenie metodą willingness-to-pay 
posłużono się metodą porównawczą (ang. benchmarking), ponieważ można 
oczekiwać analogicznych korzyści do tych, które zostały już udowodnione 
i udokumentowane w innych krajach Unii Europejskiej. 

Dodatkowo w stosunku do korzyści, których efekty są możliwe do określenia 
w postaci zmiany wskaźników finansowych, np. skrócenie okresu rotacji 
zobowiązań, zastosowano wycenę opartą na wartości pieniądza w czasie. 
Opisany powyżej sposób oszacowania korzyści wykorzystano w odniesieniu do 
skrócenia czasu refundacji świadczeń (rozdział 12.2.1.4). 

Korzyści, które nie zostały wycenione żadną z powyższych metod zostały 
przedstawione w ujęciu jakościowym w rozdziale 12.1.1. Pomimo braku 
kwantyfikacji, korzyści te stanowią również istotne argumenty świadczące na 
korzyść implementacji omawianego systemu. 

Tabela 124 obrazuje syntetyczną prezentację podejścia do analizy ekonomicznej 
dzięki wyszczególnieniu: 

► grup interesariuszy, które są głównymi beneficjentami, 

► liczby użytkowników w poszczególnych grupach interesariuszy, 

► rezultatów Projektu (najbardziej prawdopodobnych korzyści), 

► kategorii efektów (dostępność, jakość, efektywność), 

► zastosowanego sposobu wyceny bądź opisu poszczególnych rezultatów 
Projektu. 
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Tabela 124 Syntetyczna prezentacja podejścia do analizy ekonomicznej 

               Grupy interesariuszy

           Rezultaty

Usługobiorcy Personel
medyczny Świadczeniodawcy Płatnicy Apteki Administracja

Liczba użytkowników w poszczególnych grupach 
interesariuszy 38 125 479 343 437 85 497 1 11 746 2 879

Udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych 
pacjentom w formie elektronicznej A

Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty A E

Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej 
historii chorób, wykonanych usług, skierowań, 
recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, 

zaleceń

Q Q

Umożliwienie elektronicznej realizacji recept Q Q E E

Umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień 
lekarskich Q / A E E

Udostępnienie personelowi medycznemu 
elektronicznych danych o stanie zdrowia 

pacjentów
Q Q / E E

Zapewnienie szybkiego dostępu do 
elektronicznych danych medycznych w sytuacjach 

nagłych
Q Q / E

Udostępnienie informacji na temat ochrony 
zdrowia Q Q Q

Umożliwienie bieżącej analizy danych o 
zdarzeniach medycznych Q Q Q Q

Umożliwienie elektronicznej obsługi faktur E E E

Usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania 
wykonania usług medycznych

E E

Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji 
leków E E

Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na zagrożenia Q Q Q Q

Zapewnienie jednolitych i jednorodnych zasad 
gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych 

o zdarzeniach medycznych
E E E E

Zapewnienie interoperacyjności A A A A A A

Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach 
medycznych Q Q E E E E

Sposób wyceny korzyści: Kryteria oceny korzyści:

willingness-to-pay

benchmarking
A - dostępność

Q - jakosć
E - efektywnośćoszczędności kosztów finansowych   

Źródło: Opracowanie własne. 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 537 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

12.2.1 Efekty społeczne 

Efekty społeczne zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach w następujący 
sposób: 

► w rozdziale 12.2.1.1 omówiono zagadnienia związane z korupcją w polskiej 
ochronie zdrowia, 

► rozdział 12.2.1.2 prezentuje kwantyfikację korzyści społecznych dla 
usługobiorców wyznaczoną za pomocą metody WTP, 

► rozdział 12.2.1.3 przedstawia kwantyfikację korzyści społecznych dokonaną 
za pomocą metody benchmarkingu, 

► rozdział 12.2.1.5 przedstawia koszty zewnętrzne związane z realizacją 
Projektu. 

12.2.1.1 Korupcja w polskiej ochronie zdrowia 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (art. 1 pkt 3) korupcją jest "obiecywanie, proponowanie, 
wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub 
pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla 
niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy 
takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu 
funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej". 

Transparency International definiuje korupcję jako „nadużycie powierzonej władzy 
dla uzyskania prywatnej korzyści”. W służbie zdrowia zjawisko korupcji obejmuje 
przyjmowanie łapówek przez ustawodawców i lekarzy, manipulowanie 
informacjami na temat badań nad lekami, sprzeniewierzanie leków i zapasów, 
nieprawidłowości dotyczące zamówień oraz wystawianie zawyżonych rachunków 
firmom ubezpieczeniowym. Zjawisko korupcji nie ogranicza się do nadużyć ze 
strony urzędników państwowych, gdyż społeczeństwo często powierza ważne 
funkcje publiczne osobom z sektora prywatnego. W momencie, gdy dyrektorzy 
szpitali prywatnych, lekarze, prezesi firm ubezpieczeniowych i koncernów 
farmaceutycznych nieuczciwie się wzbogacają, formalnie nie nadużywają oni 
stanowiska publicznego, ale wykorzystują powierzoną im władzę i dopuszczają się 
kradzieży cennych środków mających na celu ratowanie zdrowia.197 

12.2.1.1.1 Korupcja w ochronie zdrowia jako istotny problem społeczny 

Badania przeprowadzone przez Fundację im. Stefana Batorego wskazują, 
że w 2007 roku w powszechnej opinii kwestie ogólnie związane z ochroną zdrowia 
plasowały się na pierwszym miejscu listy najważniejszych problemów społecznych 
w Polsce na równi z kwestiami związanymi z położeniem materialnym 
społeczeństwa, takimi jak: zatrudnienie i bezrobocie oraz renty i emerytury 
(Tabela 125). 

W tych samych badaniach ranga przypisywana problemowi korupcji plasowała go 
w 2007 roku na pozycji piątej wśród najważniejszych problemów społecznych 
w Polsce, za kwestiami zatrudnienia i bezrobocia, biedy, ochrony zdrowia ogólnie 
oraz za problemami rent i emerytur, a przed problemami między innymi: 
przestępczości, szkolnictwa, rolnictwa, jakości rządzenia czy rozwoju 

                                                        

197 Transparency International - "Globalny Raport Korupcji 2006. Wydanie specjalne: 
Korupcja w systemie ochrony zdrowia". 
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gospodarczego. W 2001 roku problemowi korupcji przypisywano podobną rangę, 
choć plasowana była na pozycji szóstej - wówczas nadawano jej mniejsze 
znaczenie niż przestępczości.  

W świetle tych samych badań, ochrona zdrowia jest postrzegana jako najbardziej 
korupcjogenna dziedzina życia. W 2001 roku 47% badanych uznało, że w tym 
obszarze w Polsce korupcja występuje najczęściej. W 2005 roku tego zdania było 
odpowiednio 50% respondentów, w 2006 - 53% i w roku 2007 - 58% (Tabela 126). 
Przytoczone dane wskazują, że ochrona zdrowia na przestrzeni 6 lat umocniła 
swoją pozycję na liście najbardziej skorumpowanych dziedzin życia, plasując się 
przed polityką, którą 44% respondentów uznało w 2007 roku za najmniej uczciwą 
dziedzinę życia. 

Tabela 125 Najważniejsze problemy społeczne w Polsce 
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zatrudnienie i 
bezrobocie

83 93 71 82 I 87 I 75 I 79 I 66 I-III

bieda 58 46 36 50 62 II 40 57 III 53 IV

przestępczość 57 47 46 48 50 48 V 42 VI 38 VI

ochrona zdrowia 46 46 32 78 II 60 III 73 II 58 II 66 I-III

renty i emerytury 42 41 29 40 53 IV/V 31 50 IV 66 I-III

korupcja 40 33 VII 61II 69 III 53 IV/V 53 III 44 V 44 V

szkolnictwo 29 32 21 21 24 28 30 36

sytuacja w rolnictwie 26 36 10 13 14 5 18 16

odpowiedzialność za 
błędy w rządzeniu

23 27 31 18 25 18 20 17

słaby rozwój 
gospodarczy

23 32 51 13 19 26 18 14

budownictwo 
mieszkaniowe

18 20 12 9 6 7 14 20

system podatkowy 17 18 61 22 16 50 IV 19 21

prywatyzacja i 
reprywatyczacja

9 10 14 18 6 20 6 6

wojsko i obronność 3 1 1 2 2 0 1 5

stosunki gospodarcze 
z zagranicą

2 3 2 4 3 2 4 12

Wskazania według terminów badań

 
Źródło: Anna Kubiak - "Barometr korupcji 2007". 

Tabela 126 Dziedziny życia społecznego w Polsce, w których - zdaniem badanych 
-korupcja występuje najczęściej 

XI.2001 VI.2002 VI.2003 VI.2004 V.2005 VII.2006 XII.2007
politycy, działacze partyjni, 
radni, posłowie, senatorowie

54 52 60 64 61 35 II 44 II

służba zdrowia 47 42 43 37 50 53 I 58 I

urzędy centralne 38 29 37 39 34 22 VI 31 III

sądy i prokuratura 36 33 33 42 37 32 II I 30 IV

policja 30 23 25 21 34 31 IV 28 V

urzędy gminne, powiatowe, 
wojewódzkie

28 25 29 29 21 28 V 25 VI

firmy państwowe 13 12 11 11 11 9 15

firmy prywatne 13 9 11 9 12 8 9
szkolnictwo i nauka 6 8 4 5 4 8 3

banki 6 3 5 4 4 3 2

trudno powiedzieć 2 12 8 7 6 15 10

Data badania - próby losowe dorosłych Polaków
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Źródło: Anna Kubiak: "Barometr korupcji 2007". 

Dane zawarte w raporcie "Opinions on organised, cross-border crime and 
corruption" przygotowanym na podstawie badania 24 683 obywateli 25 krajów 
członkowskich Unii Europejskiej i opublikowanym w marcu 2006 roku198 
potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w Polsce (Tabela 127 Dziedziny o 
najwyższym stopniu korupcji). 

Z powyższych badań wynika, że według badanych Polaków w 2005 roku korupcja 
była najbardziej rozpowszechniona wśród osób pracujących w publicznej ochronie 
zdrowia (70%), wyprzedzając sferę polityki (62%) oraz wymiaru sprawiedliwości 
(59%). 

Według tego raportu Polska znajduje się na drugim miejscu zaraz za Grecją 
(80% głosów respondentów) pod względem stopnia korupcji w ochronie zdrowia. 
Zaraz za Polską uplasowały się: Litwa (66%), Słowacja (61%) oraz 
Słowenia (60%). 

Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej oraz badanie przeprowadzone 
przez Fundację im. Stefana Batorego zgodnie potwierdzają, że problem korupcji 
w polskiej służbie zdrowia jest postrzegany jako niezwykle istotna kwestia 
społeczna.

                                                        

198  "Special Eurobarometer. Opinions on organised, cross-border crime and corruption", 
przygotowany dla Komisji Europejskiej, marzec 2006, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_sum_en.pdf 
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Tabela 127 Dziedziny o najwyższym stopniu korupcji 

Źródło: "Special Eurobarometer. Opinions on organised, cross-border crime and corruption".

Unia 54% 50% 49% 47% 45% 39% 38% 37% 37% 35% 31% 19%
Belgia 59% 54% 55% 53% 51% 50% 48% 40% 51% 42% 21% 16%
Republika Czech 68% 73% 56% 60% 54% 79% 63% 37% 54% 63% 38% 23%
Dania 29% 31% 34% 24% 28% 21% 18% 17% 27% 15% 14% 10%
Niemcy 57% 63% 65% 53% 49% 27% 29% 45% 38% 24% 20% 12%
Estonia 49% 39% 42% 46% 43% 57% 40% 43% 56% 33% 32% 39%
Grecja 66% 56% 64% 52% 50% 72% 75% 49% 64% 82% 81% 39%
Hiszpania 53% 41% 48% 51% 52% 39% 41% 38% 39% 41% 29% 24%
Francja 68% 58% 49% 51% 43% 42% 40% 27% 34% 31% 21% 12%
Irlandia 59% 38% 43% 44% 44% 46% 21% 29% 21% 26% 15% 12%
Włochy 57% 51% 48% 50% 48% 33% 39% 37% 36% 38% 37% 30%
Republika Cypru 54% 69% 62% 49% 50% 72% 70% 50% 46% 51% 58% 38%
Łotwa 58% 37% 56% 39% 40% 69% 65% 43% 51% 60% 54% 29%
Litwa 67% 61% 64% 54% 60% 73% 73% 51% 59% 72% 66% 35%
Luxemburg 47% 40% 56% 36% 40% 49% 43% 36% 39% 36% 15% 20%
Węgry 36% 41% 43% 32% 35% 47% 33% 43% 42% 33% 48% 18%
Malta 53% 59% 60% 39% 45% 50% 56% 49% 39% 48% 30% 29%
Holandia 31% 52% 59% 31% 34% 35% 36% 37% 36% 25% 17% 11%
Austria 30% 34% 36% 28% 30% 22% 27% 30% 26% 19% 15% 12%
Polska 62% 55% 47% 50% 53% 59% 58% 40% 51% 59% 70% 27%
Portugalia 51% 41% 50% 46% 46% 51% 34% 33% 33% 42% 28% 23%
Słowenia 69% 58% 58% 58% 58% 63% 51% 50% 60% 60% 60% 37%
Słowacja 66% 46% 46% 51% 44% 65% 50% 36% 48% 70% 61% 37%
Finlandia 30% 41% 36% 22% 26% 13% 14% 25% 17% 10% 11% 7%
Szwecja 47% 47% 44% 45% 46% 35% 33% 40% 39% 29% 19% 16%
Wielka Brytania 44% 34% 32% 34% 36% 28% 20% 28% 18% 18% 16% 12%

Polityka na 
szczeblu 

regionalnym

Pracownicy 
policji

Pracownicy 
służby 
celnej

Urzędnicy 
wydający 

pozwolenia 
gospodarcze

Inspektorzy 
(służby zdrowia, 

budowlani, 
sanitarni, 

koncesyjni)

Polityka na 
szczeblu 
lokalnym

Pracownicy 
sądownictwa

Pracownicy 
publicznej 

służby 
zdrowia

Pracownicy 
publicznego 

systemu 
oświaty

Kraj
Polityka na 
szczeblu 
krajowym

Urzędnicy 
rozstrzygający 

publiczne 
oferty

Urzędnicy 
wydający 

pozwolenia 
budowlane
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12.2.1.1.2 Klasyfikacja potencjalnych form i obszarów występowania korupcji 
w ochronie zdrowia199 

12.2.1.1.2.1 Sfera świadczenia usług zdrowotnych 

12.2.1.1.2.1.1 Pacjent – pracownicy ochrony zdrowia 

W tym obszarze potencjalne, nieformalne opłaty mogą być wręczane za: 

► świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w ramach obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego, 

► dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia 
(np. szybsze przyjęcie do szpitala, przyspieszenie zabiegu, skrócenie kolejki 
do leczenia, uzyskanie skierowania na leczenie, badania, konsultacje, 
otrzymanie trudnodostępnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
lub bardziej rzetelnej, troskliwej opieki), 

► wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia (choroby) niezgodnych ze stanem 
faktycznym, stanowiących podstawę do wyłudzenia nienależnych świadczeń 
(zwolnienia z pracy i otrzymywanie zasiłku chorobowego, zwolnienia ze 
służby wojskowej, skrócenie kary więzienia lub uniemożliwienie jej odbycia, 
uzyskanie prawa pobytu w Polsce przez cudzoziemców, wyłudzenie rent 
chorobowych lub urlopów zdrowotnych, itp.). 

Ponadto w tej sferze możemy wyróżnić następujące formy nakłaniania do 
określonych zachowań w celu uzyskania korzyści majątkowych: 

► nakłanianie przez pracowników publicznej ochrony zdrowia do skorzystania 
przez pacjenta z wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim, celem kontynuacji 
dalszego leczenia w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej lub nakłanianie 
pacjentów do leczenia się w ich prywatnych gabinetach, 

► zlecanie badań i procedur, co do których nie zaistniały wskazania medyczne, 
celem uzyskania korzyści finansowych, 

► zaniechanie świadczenia niezbędnej opieki medycznej lub obniżenie jej 
jakości do nieakceptowanych standardów w celu uzyskania korzyści, 

► konieczność zakupu przez pacjenta przebywającego w szpitalu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, które powinien zapewnić szpital, 

► działanie fundacji na terenie szpitala, niezgodnie z przepisami prawa, 
na rzecz której przyjmowane są wpłaty od pacjentów leczonych w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. 

12.2.1.1.2.1.2 Pacjent - Narodowy Fundusz Zdrowia 

W tym obszarze potencjalne opłaty nieformalne mogą być oczekiwane za: 

► podjęcie decyzji przez płatnika o refundacji (poza przyjętymi kryteriami) 
kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i 
leczniczych środków technicznych, 

► przyspieszenie realizacji skierowania do sanatorium lub skierowanie do 
określonej miejscowości przez płatnika, 

                                                        

199 Ministerstwo Zdrowia: „Potencjalne formy i obszary występowania oszustw i korupcji w 
ochronie zdrowia", wrzesień 2007, 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_5_poszustwoz_19102007.pdf 
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► rozstrzygnięcie przez NFZ na korzyść ubezpieczonego decyzji 
indywidualnych w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. 

12.2.1.1.2.1.3 Świadczeniodawcy - Narodowy Fundusz Zdrowia 

Opłaty nieformalne mogą dotyczyć: 

► przyznania świadczeniodawcy kontraktu z NFZ wyższego niż należny, 
uzyskania z NFZ określonej ceny za udzielane świadczenia, 

► zaakceptowania przez płatnika oszustw rozliczeniowych, w celu uzyskania 
korzyści majątkowych. 

Istotne są także nieprawidłowości przy rozliczeniach usług medycznych 
występujące w tym obszarze, takie jak: 

► nadużycia za usługi niewykonane, 

► rozliczenia za pacjentów nieistniejących, 

► nieuzasadnione wydłużanie procesu hospitalizacji, 

► nieuzasadnione łączenie procedur przy ich rozliczaniu, 

► kwalifikowanie i rozliczanie usług droższych niż faktycznie wykonane. 

12.2.1.1.2.1.4 Pracownicy ochrony zdrowia - świadczeniodawcy działający w ramach publicznej 
opieki zdrowia 

Wśród tej grupy społecznej oszustwa mogą przybrać następującą formę: 

► wykorzystywanie zasobów, w tym majątkowych (np. aparatury medycznej) 
publicznej ochrony zdrowia do świadczenia usług pacjentom prywatnym, 

► kradzież przez pracowników w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych rzeczy na użytek 
własny lub na świadczenie prywatnych usług medycznych. 

12.2.1.1.2.2 Sfera zaopatrzenia ochrony zdrowia 

12.2.1.1.2.2.1 Zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) - pracownicy 
ochrony zdrowia 

Nielegalne opłaty (lub w formie ukrytej opłaty) mogą być oczekiwane za: 

► lobbing w sferze zaopatrzenia w ochronie zdrowia na rzecz wyboru 
określonego przedmiotu dostawy, w tym produktu leczniczego, wyrobu 
medycznego, 

► przepisywanie na recepty pacjentom produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych określonej firmy. 

Ponadto działania korupcyjne mogą przybierać następujące formy: 

► przeprowadzanie w godzinach pracy w publicznej ochronie zdrowia ankiet, 
sondaży na rzecz firm zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami, 

► reklamowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

► publikowanie prac naukowych, zamawianych przez firmy farmaceutyczne, 
których wynik także jest zamówiony lub autoryzowanie przez lekarzy 
artykułów przygotowanych przez firmy farmaceutyczne, 

► korzystanie z wyjazdów i szkoleń sponsorowanych przez firmy 
farmaceutyczne, bądź inne działające na rynku ochrony zdrowia, 
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przyjmowanie upominków w zamian za promowanie lub wypisywanie na 
receptę produktów leczniczych, wyrobów medycznych tych firm, 

► bezpłatne przekazywanie przez firmę produktów leczniczych (preparatów 
nierefundowanych, kosztownych, często podtrzymujących życie), a następnie 
w trakcie kuracji wycofanie się ze sponsoringu, co uzależnia lekarza i 
pacjenta od sponsora, 

► zlecanie przez firmy farmaceutyczne badań, które pod pretekstem oceny 
działań niepożądanych, mają na celu jedynie wprowadzenie i utrzymanie 
danego leku na rynku, 

► kompleksowe wyposażenie gabinetów lekarskich przez dostawców, którzy 
najczęściej poprzez prezentację swoich produktów oraz nieformalne 
zobowiązanie środowiska medycznego, oczekują przyszłych wpływów 
finansowych. 

12.2.1.1.2.2.2 Zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) - kadra 
kierownicza i inni pracownicy ochrony zdrowia 

Korupcja może przybierać następujące formy: 

► podpisywanie droższych, obarczonych błędami, kontraktów przez zakłady 
opieki zdrowotnej na dostawy w zamian za korzyści majątkowe od 
dostawców, 

► tolerowanie niskiej jakości dostarczanego wyposażenia czy usługi przez 
zakłady opieki zdrowotnej w zamian za korzyści majątkowe od dostawców, 

► przyjmowanie wyrobów medycznych w formie darowizny dla zakładu opieki 
zdrowotnej w zamian za kupowanie w tych firmach odczynników chemicznych 
po zawyżonych cenach, 

► udzielanie przez zakłady opieki zdrowotnej zamówień publicznych niezgodnie 
z przepisami prawa, w celu uzyskania korzyści finansowych. 

12.2.1.1.2.2.3 Zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) - pacjenci 

Oszustwa mogą przybrać formę: 

► reklam, ulotek zawierających opisy działania produktu leczniczego, wyrobu 
medycznego i produktu biobójczego bardziej korzystne niż wynika to ze stanu 
faktycznego (w tym leków recepturowych), 

► nagradzania pacjentów w formie upominków rzeczowych, środków 
finansowych przez apteki w zamian za dokonywanie u nich zakupów leków 
refundowanych ze środków publicznych. 

Należy także podkreślić różnorodne praktyki monopolistyczne pośród dostawców 
w ochronie zdrowia, do których należą: 

► zmowy między dostawcami sprzętu medycznego a firmami 
farmaceutycznymi, których skutkiem jest konieczność korzystania z wyrobów 
określonej firmy farmaceutycznej przy eksploatacji sprzętu medycznego, 

► zmowy dostawców produktów leczniczych dla utrzymania lub uzyskania 
wysokiej ceny produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 

► monopolizacja rynku oprogramowania medycznego, w tym oprogramowania 
służącego do budżetowania i kontrolingu finansowego w jednostkach ochrony 
zdrowia. 
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12.2.1.1.2.3 Sfera regulacji 

12.2.1.1.2.3.1 Zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) - Narodowy 
Fundusz Zdrowia 

W tym obszarze można wyróżnić praktyki monopolistyczne przejawiające się w 
następujących formach: 

► kreowanie zapotrzebowania na wyroby oferowane przez firmy zaopatrujące 
ochronę zdrowia i wywieranie wpływu (także za pośrednictwem środków 
masowego przekazu) na osoby współtworzące katalog procedur, które 
kontraktuje NFZ (pracownicy NFZ, konsultanci), 

► wpływ firm zaopatrujących ochronę zdrowia na wdrażanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia tzw. programów lekowych i realizację procedur 
„niestandardowych” (tzw. farmakoterapia niestandardowa). 

 

12.2.1.1.2.3.2 Zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) - właściwe 
organy administracji publicznej 

W powyższej relacji nielegalne opłaty mogą być oczekiwane za: 

► pozytywne decyzje właściwych organów umożliwiające obrót i rejestrację 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, 

► pozytywne decyzje właściwych organów dotyczące wprowadzania leków na 
listy leków refundowanych, 

► Kolejne przykłady fałszerstw występujących w tym obszarze stanowią: 

► przedkładanie przez firmy zaopatrujące ochronę zdrowia wyników badań 
klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, itd. niezgodnych 
ze stanem faktycznym, w celu uzyskania właściwych pozwoleń, 

► używanie sfałszowanych pozwoleń na obrót produktami leczniczymi, 
produktami biobójczymi, 

► fałszowanie certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych zaświadczeń. 

12.2.1.1.2.4 Sfera zarządzania 

12.2.1.1.2.4.1 Kierownictwo ZOZ - pracownicy ZOZ 

W tym obszarze można wyróżnić opłaty nieformalne za następujące działania: 

► przyjęcie do pracy i możliwość kontynuacji dalszego zatrudnienia w zakładzie 
opieki zdrowotnej, 

► możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych (np. uzyskanie 
specjalizacji). 

Ponadto brak skutecznej i efektywnej kontroli nad przepływem środków 
finansowych w jednostce, brak procedur kontroli finansowej oraz niewłaściwie 
funkcjonujący audyt wewnętrzny stanowią pole do występowania nadużyć. 
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12.2.1.1.3 Kwantyfikacja wybranych zjawisk korupcyjnych w obszarze służby 
zdrowia 

12.2.1.1.3.1 Kwantyfikacja zjawisk korupcyjnych w relacji pacjent - pracownicy służby 
zdrowia 

12.2.1.1.3.1.1 Na podstawie raportu Anny Kubiak "Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej 
służbie zdrowia" z 2001 roku200 

Program Przeciwko Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego zlecił Centrum Badań 
Opinii Społecznej przeprowadzenie badania na temat poziomu korupcji w polskiej 
ochronie zdrowia w 2001 roku. Badania sondażowe zostały przeprowadzone na 
reprezentatywnej próbie ogółu dorosłych mieszkańców Polski o liczebności 
1000 osób. Według tego badania średnia wartość wręczanych pieniędzy czy 
przedmiotów to nieco ponad 500 PLN.  

Tabela 128 Procentowy rozkład wartości wręczanych pieniędzy czy przedmiotów 

- do 100 zł -  27%

- 101-500 zł -  29%

- 501-1000 zł -  11%

- powyżej 1000 zł -    7%

- trudno określić, nie pamiętam -  26%
 

Źródło: Anna Kubiak: "Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia". 

Spośród 1 000 osób badanych 356 zadeklarowało, iż na przestrzeni ostatnich 
10 lat zdarzyło się, iż wręczali pieniądze bądź inne przedmioty pracownikom 
służby zdrowia, co więcej – duża część z nich robiła to kilkukrotnie. 
Po uwzględnieniu tego faktu zidentyfikowano 555 takich przypadków. 

                                                        

200 Anna Kubiak: "Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia", grudzień 2001, 
http://www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm 
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Na podstawie tego badania można oszacować, jaką kwotę rocznie wręcza 
pracownikom ochrony zdrowia statystyczny Polak: 
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NOP kwota nieformalnych opłat pełnoletnich Polaków 

WP średnia wartość wręczanych pieniędzy czy przedmiotów 

LP liczba przypadków 

LR liczba respondentów 

L lata 

 

Źródło: Obliczenia własne. 

Z powyższego równania wynika, że statystyczny pełnoletni Polak (powyżej 
18 roku życia) wydaje rocznie ok. 28 PLN na nieformalne opłaty w ochronie 
zdrowia. 

Według danych w 2004 roku w Polsce mieszkało 38 174 tys. obywateli, z czego 
30 087 tys. stanowili dorośli.201 

                                                        

201 "Sytuacja demograficzna Polski i założenie polityki ludnościowej w Polsce. Raport 2004", 
2006,  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_RRL_2004.pdf 
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NO kwota nieformalnych opłat 

NOP nieformalne opłaty pełnoletnich Polaków 

LP liczba pełnoletnich Polaków 

LO liczba obywateli 
Źródło: Obliczenia własne. 

 

Z wyliczeń powyżej wynika, że statystyczny Polak (tj. włącznie z osobami poniżej 
18 roku życia) wydaje rocznie ok. 22 PLN na dodatkowe opłaty w ochronie 
zdrowia. 

12.2.1.1.3.1.2 Na podstawie danych opublikowanych w artykule Jacka Szczęsnego „Szpitale 
półprywatne”, 2007 rok 

Główny Urząd Statystyczny wykazał, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe 
na nieformalne opłaty związane z leczeniem wydaje rocznie ponad 70 PLN.202 

W 2007 roku w Polsce było 12 455,3 tys. gospodarstw domowych.203 

                                                        

202 Jacek Szczęsny: „Szpitale półprywatne", październik 2004, 
http://www.new.termedia.pl/showpdf.php?article_id=2693&filename=Szpitale.pdf&priority=1 - 

203 Szacunek własny na podstawie "Rocznika statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2007" 
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NO kwota nieformalnych opłat 

NOG nieformalne opłaty gospodarstw domowych 

LG liczba gospodarstw domowych 

LO liczba obywateli 
Źródło: Obliczenia własne. 

Z powyższych obliczeń wynika, że statystyczny Polak wydaje rocznie na 
nieoficjalne opłaty w służbie zdrowia 22,84 PLN. 
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12.2.1.1.3.1.3 Na podstawie informacji zawartych w raporcie "Budowanie systemu prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce" Polskiej Izby Ubezpieczeń, 2005 rok204 

Rysunek 106 Struktura wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce w 2005 roku, 
w mld PLN. 

 
Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń: ”Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych w Polsce". 

                                                        

204 http://www.piu.org.pl/download/Z2Z4L3BpdS9wbC9kZWZhdWx0X2FrdHVhbG5vc2NpLzE
1LzU3LzE/raport_piu.pdf 
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W oparciu o dane zawarte na wykresie (Rysunek 106) opracowano następująca 
formułę: 
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NO kwota nieformalnych opłat 

PO procent opłat dla lekarzy w szarej strefie 

WP wydatki prywatne 

LO liczba obywateli 
Źródło: Obliczenia własne. 

Daje to średnio 15 PLN wydanych w 2005 roku na opłaty dla lekarzy w szarej 
strefie. 

12.2.1.1.3.1.4 Inne źródła 

Inne źródła wskazują na jeszcze większe kwoty wręczane pracownikom ochrony 
zdrowia w Polsce. Prof. Romuald Holly z Krajowego Instytutu Ubezpieczeń 
twierdzi, że wysokość nieformalnych opłat i łapówek wynosi od 5 do 8 mld PLN 
rocznie.205 

Skalę zjawiska potwierdza również przytaczany już dokument "Opinions on 
organised, cross-border crime and corruption", według którego 7% badanych 
Polaków przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyła się sytuacja, 
w której zostali poproszeni lub oczekiwano od nich dodatkowych opłat za 
świadczone usługi w służbie zdrowia (Tabela 129). 

 

W oparciu o źródła wskazane w podpunktach 12.2.1.1.3.1.1 - 12.2.1.1.3.1.3 
można szacować, że zjawisko korupcji w relacji pacjent - pracownik służby 
zdrowia przejawiające się w formie nieoficjalnych opłat, w odniesieniu do każdego 
statystycznego Polaka (tj. włącznie z dziećmi) zawiera się między 15 PLN a 23 
PLN rocznie, co w ujęciu miesięcznym daje przedział od 1,25 PLN do 1,92 PLN.

                                                        

205 Jacek Szczęsny: "Szpitale półprywatne" 
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Tabela 129 Badanie dotyczące propozycji korupcyjnych w Unii Europejskiej 

Źródło: "Special Eurobarometer. Opinions on organised, cross-border crime and corruption"

Unia 24682 89% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 3%
Belgia 1000 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 2% 1%
Republika Czech 1029 76% 5% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 4% 0% 1% 5% 6%
Dania 1031 95% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4%
D-W 1007 94% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3%
Niemcy 1557 94% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%
D-E 550 97% - - - - - 0% - 1% 0% - - 0% 1% 1%
Estonia 1000 89% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 3%
Grecja 1000 86% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 9% 1% 1% 1% -
Hiszpania 1025 89% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 8%
Francja 1012 94% 1% 0% - - - 0% 0% - 0% 0% 0% - 2% 2%
Irlandia 1000 97% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 1% 1%
W łochy 1000 81% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Republika Cypru 502 95% 0% 0% - - - 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 1%
Łotwa 1000 73% 7% 1% 1% 0% - 1% 1% 1% 0% 7% 1% 2% 1% 9%
Litwa 1011 56% 8% 1% 2% - 0% 1% 1% 1% 0% 15% 3% 3% 5% 1%
Luxemburg 501 96% 0% - - 0% - 1% - 1% - - - 0% 1% 6%
W ęgry 1015 72% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 14% 1% 3% 3% 2%
Malta 500 92% 1% 0% 1% - - 0% 1% 1% 1% 1% - 0% 3% 2%
Holandia 1031 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
Austria 1002 86% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 4%
Polska 1000 82% 4% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 7% 1% 1% 3% 3%
Portugalia 1000 92% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 2% 0% 1% 1% 4%
S łowenia 1030 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 2% 1%
S łowacja 1044 72% 5% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 13% 2% 2% 6% 3%
Finlandia 1017 95% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1%
Szwecja 1054 96% 0% - 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1%
W ielka Brytania 1321 96% 0% - - 0% - 0% 0% 0% - 0% - 0% 1% 2%

Tak, 
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publicznego 
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publiczne 

oferty
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Tak, urzędnicy 
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Tabela 5. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ktokolwiek w (twoim kraju) poprosił cię lub oczekiwał od ciebie dodatkowych opłat za świadczone usługi?
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Tak, politycy 
na szczeblu 

lokalnym



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 552 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

12.2.1.1.3.2 Kwantyfikacja zjawisk korupcyjnych w relacji świadczeniodawca - 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

12.2.1.1.3.2.1 Kontrola realizacji umów - stwierdzone nieprawidłowości 

W 2007 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia 
przeprowadziły 3 908 postępowań kontrolnych, w wyniku których obciążyły 
świadczeniodawców z tytułu nałożonych kar oraz środków finansowych 
nienależnie wypłaconych za świadczenia zakwestionowane łączną kwotą w 
wysokości 43 582 989,33 PLN, w tym kary to kwota 9 314 481,30 PLN, natomiast 
środki finansowe nienależnie wypłacone za świadczenia zakwestionowane to 
kwota 34 268 508,03 PLN. 

Tabela 130 Wartość zakwestionowanych środków i naliczonych kar w podziale na 
rodzaje świadczeń 

Rodzaj świadczeń Kwota naliczonych kar 
(PLN)

Kwota zakwesionowanych 
środków (PLN) Razem (PLN)

AOS 568 411,10 1 626 062,31 2 194 473,41

OPD 432 130,73 516 610,38 948 741,11

POZ 547 921,27 1 774 381,48 2 322 302,75

PRO 80 976,66 42 557,60 123 534,26

PSY 253 422,02 830 581,71 1 084 003,73

REH 292 599,52 706 334,12 998 933,64

RTM 638 557,95 88 257,86 726 815,81

SOK 115 151,46 167 408,45 282 559,91

STM 370 096,88 1 123 995,28 1 494 092,16

SZP 5 768 589,93 27 307 636,04 33 076 225,97

UZD 42 953,97 1 180,00 44 133,97

ZSP 203 669,81 83 502,80 287 172,61

Razem 9 314 481,30 34 268 508,03 43 582 989,33  
Źródło: "Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok" 

W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji świadczeń, oddziały 
wojewódzkie Funduszu rozwiązały 21 umów ze świadczeniodawcami na łączną 
kwotę 8 300 197,20 PLN206. 

W 2007 roku zaledwie 8,59% wszystkich umów zawartych między 
świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia zostało poddanych 
kontroli. Biorąc pod uwagę fakt, że w kontrolach tych wykryto nieprawidłowości na 
kwotę przekraczającą 34,2 mln PLN oraz rozwiązano 21 umów, można 
wnioskować, że skala nieprawidłowości występujących w placówkach 
świadczących wszystkie rodzaje świadczeń może przybrać odpowiednio większą 
skalę. Jedynie przeprowadzenie kontroli we wszystkich placówkach pozwoliłoby 
na wiarygodne określenie rzeczywistej skali występujących nieprawidłowości. 

                                                        

206 "Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok", 
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=7&artnr=3280 
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Gdyby jednakże dokonać prób szacunków na podstawie wyników cząstkowej 
kontroli, można by przybliżyć wartość nienależnie wypłaconych środków według 
poniższej formuły: 
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ŚNW środki nienależnie wypłacone 

ŚZ środki zakwestionowane 

UK procent umów poddanych kontroli 
Źródło: Obliczenia własne. 

Otrzymana kwota 398 934 901,40 PLN stanowi przypuszczalną wartość 
nienależnie wypłaconych środków. 

Tabela 131 Odsetek skontrolowanych umów 

Rodzaj świadczeń Liczba umów Kontrole
Procent 

skontrolowanych 
umów

podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 14 265 592 4,15%

ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) 7 595 598 7,87%

lecznictwo szpitalne (SZP) 1 766 1296 73,39%

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
(PSY) 1 329 87 6,55%

rehabilitacja lecznicza (REH) 2 620 242 9,24%

opieka długoterminowa (OPD) 1 419 154 10,85%

leczenie stomatologiczne (STM) 9 599 558 5,81%

lecznictwo uzdrowiskowe (UZD) 137 27 19,71%

pomoc doraźna i transport sanitarny (RTM) 342 82 23,98%

koszty profilaktycznych programów 
zdrowotnych finansowanych przez NFZ (PRO) 2 728 77 2,82%

świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie (SOK) 357 34 9,52%

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze (ZPO) 3 351 161 4,80%

Razem 45 508 3908 8,59%  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Sprawozdania z działalności Narodowego 
Funduszu Zdrowia za 2007 rok". 
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12.2.1.1.3.2.2 Kontrola ordynacji lekarskiej 

W roku 2007 Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków wydatkował kwotę 
6 719 002,63 tys. PLN. 

Wojewódzkie oddziały NFZ przeprowadziły kontrolę ordynacji lekarskiej u 900 
lekarzy, dokonując zakwestionowania refundacji na łączną wartość 
2 381 409,57 PLN. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli na świadczeniodawców zostały nałożone kary 
finansowe na kwotę 2 058 911,25 PLN (Tabela 132). 

W związku z faktem, iż w 2006 roku w Polsce było 77 479207 lekarzy pracujących 
bezpośrednio z pacjentem, należy zauważyć, iż kontroli zostało poddanych 
zaledwie 1,16% wszystkich lekarzy. 

Jak można sądzić nieprawidłowości w sposobie prowadzenia dokumentacji 
medycznej oraz zasadności merytorycznej ordynowania leków, które stanowią 
dwa podstawowe elementy poddawane kontroli mogą przybrać dużo większą 
skalę, jeśli odniesiemy wyniki na całą Polskę i wszystkich lekarzy.208 

Dokonując takiego przybliżenia można uzyskać kwotę nieprawidłowości 
w wysokości 205 010 257,86 PLN. 
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KN kwota nieprawidłowości 

ZR wartość zakwestionowanej refundacji 

CL liczba lekarzy czynnych zawodowo 

LK liczba kontroli ordynacji lekarskiej 
Źródło: Obliczenia własne. 

                                                        

207 ,,Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007" 

208 „Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok" 
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Tabela 132 Liczba skontrolowanych lekarzy, wartość zakwestionowanej refundacji 
oraz nałożone kary finansowe w poszczególnych oddziałach 

Oddział
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli

Wartość 
zakwestionowanej 
refundacji (PLN)

Kary finansowe 
nałożone na 

świadczeniodawców 
(PLN)

Dolnośląski 9 186,31 186,31
Kujawsko-Pomorski 25 290 940,17 297 801,58
Lubelski 73 93 907,37 101 038,12
Lubuski 7 5 275,48 4 898,90
Łódzki 258 737 120,54 737 150,54
Małopolski 9 41 371,30 41 371,30
Mazowiecki 53 279 411,84 295 998,84
Opolski 16 9 420,85 400,65
Podkarpacki 76 122 215,53 46 254,99
Podlaski 45 92 934,66 59 424,33
Pomorski 37 201 096,07 106 403,60
Śląski 47 98 447,07 130 747,07
Świętokrzyski 77 147 958,11 42,5
Warmińsko-Mazurski 36 11 374,59 11 522,50
Wielkopolski 115 131 372,87 103 909,84
Zachodniopomorski 17 118 376,81 121 760,18

Razem 900 2 381 409,57 2 058 911,25  
Źródło: "Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok". 

12.2.1.1.3.2.3 Kontrola aptek 

W 2007 roku skontrolowano 1933 apteki, co stanowiło 14,54% 209 wszystkich 
aptek działających w Polsce. Zakwestionowano 2 296 397,68 PLN kwoty 
nienależnej refundacji. W wyniku opóźnień w przekazywaniu zakwestionowanych 
kwot oddziały naliczały odsetki od kwot niezwróconych, które w sumie wyniosły 
247 529,34 PLN. 

                                                        

209 ,,Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok" 
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Gdyby na podstawie wyników cząstkowej kontroli szacować skalę 
nieprawidłowości dla wszystkich aptek, kwota ta wynikałaby z formuły: 
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WN wartość nieprawidłowości 

NR kwota nienależnej refundacji 

SK procent skontrolowanych aptek 

Źródło: Obliczenia własne. 

Otrzymana kwota 15 793 656,67 PLN stanowiłaby hipotetyczną wartość 
nienależnej refundacji w aptekach w Polsce. 

Na podstawie powyższych obliczeń, można by sądzić, że zjawisko 
nieprawidłowości w relacji świadczeniodawca - Narodowy Fundusz Zdrowia może 
kształtować się w poniższych obszarach na następujących poziomach: 

Tabela 133 Podsumowanie szacunków dotyczących nieprawidłowości w relacji 
świadczeniodawcy - NFZ 

Nieprawidłowości Szacunek (mln PLN)
nieprawidłowości przy realizacji umów 399
wartość zakwestionowanej refundacji 
ordynacji lekarskiej 205
wartość nienależnej refundacji w aptekach 16
Razem 620  
Źródło: Opracowanie własne. 
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12.2.1.1.3.3 Podsumowanie 

Tabela 134 Podsumowanie kwantyfikacji wybranych zjawisk korupcyjnych 
w obszarze ochrony zdrowia 

Sfera Relacja
Kwantyfikacja 

efektu rocznego 
(mln PLN)

pacjent-pracownicy ochrony zdrowia 570 - 870

pacjent-Narodowy Fundusz Zdrowia brak danych

świadczeniodawcy - Narodowy Fundusz 
Zdrowia 620

pracownicy ochrony zdrowia - 
świadczeniodawcy działający w ramach 
publicznej opieki zdrowia

brak danych

zaopatrzenie w ochronie zdrowia - 
pracownicy ochrony zdrowia brak danych

zaopatrzenie w ochronie zdrowia- kadra 
kierownicza i inni pracownicy ochrony 
zdrowia

brak danych

zaopatrzenie w ochronie zdrowia - pacjenci brak danych

zaopatrzenie w ochronie zdrowia - Narodowy 
Fundusz Zdrowia brak danych

zaopatrzenie w ochronie zdrowia - właściwe 
organy administracji publicznej brak danych

zarządzanie kierownictwo zoz - pracownicy zoz brak danych

świadczenie usług 
zdrowotnych

zaopatrzenie ochrony 
zdrowia

regulacja

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń. 

Według powyższych szacunków w oparciu o dostępne dane, zidentyfikowane 
nieprawidłowości w polskiej ochronie zdrowia mające znamiona korupcji, bądź 
mogące być jej rezultatem przekraczają kwotę 1 mld PLN rocznie. Biorąc pod 
uwagę fakt, że jedynie dwa z dziesięciu obszarów zostały skwantyfikowane 
w powyższym opracowaniu, można się spodziewać, że pełna skala zjawiska jest 
istotnie większa. 

Niniejszy rozdział szeroko opisał skalę nieprawidłowości i zjawisk patologicznych 
w polskim systemie ochrony zdrowia. W wielu przypadkach wymienionym 
nadużyciom sprzyja brak przejrzystej kontroli nad procesami medycznymi, 
finansowymi i organizacyjnymi. Odręcznie wypisywana dokumentacja prowadzona 
w sposób niejasny i przechowywana w szpitalnych archiwach utrudnia kontrolę 
i ocenę podejmowanych działań. Dlatego wprowadzenie powszechnej ewidencji 
zdarzeń i zasobów medycznych pozwoli organom zarządczym podjąć kroki w celu 
sprawdzenia wybranych procesów, a także zastanowić się nad wprowadzeniem 
skutecznych rozwiązań zapobiegających nieuczciwym praktykom. Oczekuje się, 
iż wprowadzenie Projektu może przyczynić się do ograniczenia zjawisk 
korupcyjnych i nadużyć na styku następujących grup: 

► pacjent – pracownicy ochrony zdrowia: dzięki np. ograniczeniu możliwości 
udzielania świadczeń z pominięciem kolejki lub przeprowadzania operacji 
prywatnych przy wykorzystaniu sprzętu publicznego poprzez wprowadzenie 
elektronicznej ewidencji kolejek do specjalistów oraz możliwości 
monitorowania stopnia wykorzystania sprzętu, 

► pacjent – Narodowy Fundusz Zdrowia: dzięki elektronicznej historii choroby 
możliwe będzie zweryfikowanie czy przyznanie indywidualnego wsparcia było 
zasadne, 
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► świadczeniodawcy - Narodowy Fundusz Zdrowia: dzięki elektronicznej 
ewidencji zrealizowanych świadczeń może zostać ograniczona możliwość 
uzyskania rozliczenia za np. pacjentów nieistniejących, 

► zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) – kadra 
kierownicza i inni pracownicy ochrony zdrowia: dzięki elektronicznej ewidencji 
możliwe będzie łatwiejsze sprawdzenie czy podpisane kontrakty są 
podpisane w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej, 

► zaopatrzenie w ochronie zdrowia (w tym sektor farmaceutyczny) – Narodowy 
Fundusz Zdrowia: dzięki uzyskaniu wiarygodnych danych statystycznych 
w formie elektronicznej i możliwości ograniczenia nacisków na osoby 
współtworzące katalog procedur refundowanych, 

► kierownictwo ZOZ – pracownicy ZOZ: dzięki dokładnym danym 
o realizowanych usługach możliwa będzie kontrola kolejności przyjęć 
pacjentów i ilości świadczeń realizowanych przez personel medyczny. 

Narzędzia informatyczne, które będą wprowadzone w ramach Projektu tworzą 
większą możliwość uzyskania wiarygodnych danych medycznych, które jeżeli 
spotkają się z wolą przeciwdziałania nadużyciom w ochronie zdrowia mogą być 
bardzo użyteczne w walce z nimi. Sama świadomość ewidencjonowania 
wykonywanych usług będzie tworzyła bodziec przeciwdziałający pokusie 
nadużycia. 

12.2.1.2 Kwantyfikacja korzyści za pomocą metody 
willingness-to-pay (WTP) 

12.2.1.2.1 Przeprowadzenie analizy ekonomicznej metodą willingness-to-pay 

W praktyce wyceny efektów ekonomicznych najkorzystniejsza sytuacja występuje 
w sytuacji, gdy istnieje rynek na dane dobro i istnieje możliwość obserwacji 
dokładnej wyceny poszczególnych dóbr przez konsumentów. Istnienie rynku 
umożliwia bezpośrednią obserwację zachowań i preferencji. 

W przypadku części dóbr publicznych właściwie nie istnieją konkurencyjne rynki, 
które stanowiły odpowiednie miejsce, na których ujawniłyby się preferencje 
uczestników rynku. W sytuacji konieczności wyceny związanej z tego typu 
dobrami, najczęściej przeprowadza się badania ankietowe wśród 
reprezentatywnej grupy respondentów, w celu zidentyfikowania preferencji 
społeczeństwa oraz ich wyceny danego dobra lub usługi. Z uwagi na fakt, 
iż w większości przypadków respondenci nie będą ponosić kosztów związanych 
z użytkowaniem dobra, odpowiedzi dotyczące dopuszczalnej opłaty traktuje się 
jako informację o rzeczywistej wartości danego dobra dla respondenta. 

Metodę wyceny dóbr opartą na badaniach ankietowych określa się często mianem 
metody wyceny warunkowej (ang. contingent valuation, CV) właśnie z uwagi na 
fakt, iż respondenci nie muszą w rzeczywistości ponosić kosztów w celu dostępu 
do danego dobra. 
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Metoda wyceny warunkowej najczęściej zakłada przeprowadzenie analiz 
w czterech etapach: 

1 Określenie próbki z populacji, która zostanie poddana 
badaniu ankietowemu

2 Przeprowadzenie badania ankietowego, zawierającego 
pytanie o indywidualną wycenę danego dobra

3 Na podstawie wyników badań ankietowych oszacowanie 
gotowości do płacenia (willingness-to-pay, WTP) 
respondentów za dane dobro lub usługę

4 Ekstrapolacja wyników z badanej próbki na całą
analizowana populację

 

Poniżej przedstawiono opis sposobu przeprowadzania analiz dla każdego 
z wyróżnionych powyżej etapów. 

12.2.1.2.1.1 Określenie próbki z populacji 

Określenie próbki w badaniu ankietowym powinno bazować na założeniach 
dotyczących populacji, która będzie miała możliwość korzystania z danego dobra 
lub usługi. Bardzo często badania ankietowe przeprowadzane dla 
reprezentatywnej próbki osób uczestniczących w danym wydarzeniu (np. osoby 
odwiedzające festiwale) lub korzystający aktualnie z danego dobra (np. badania 
ankietowe dla osób korzystających z muzeum). W przypadku badania 
ankietowego dotyczącego dobra lub usługi, które docelowo obejmować będzie 
wszystkich mieszkańców, racjonalne wydaje się dobranie do badania 
reprezentatywnej próbki z całej populacji. 

Dla analizowanego Projektu, można zakładać, że potencjalne korzyści dotyczyć 
będą praktycznie wszystkich mieszkańców Polski, w tym również niepełnoletnich. 
W związku z tym do celów badania wybrano reprezentatywną próbkę 
mieszkańców Polski. 

12.2.1.2.1.2 Przeprowadzenie badania ankietowego 

Kluczową kwestią w zastosowaniu badań ankietowych w celu określenia WTP jest 
właściwe przeprowadzenie ankiety, w sposób umożliwiający respondentom 
identyfikację ich rzeczywistej gotowości do płacenia za dane dobro lub usługę. 

Do najczęściej stosowanych w analizach wyceny warunkowej sposobów 
przeprowadzania badań ankietowych zaliczają się: 

► pytanie otwarte dotyczące WTP (ang. Open-Ended Willingness-to-Pay 
Method) – w badaniach tego typu respondenci pytani są bezpośrednio 
o maksymalną kwotę, jaką gotowi byliby zapłacić za dane dobro lub politykę, 

► pytania ofertowe (zamknięte) dotyczące WTP (ang. Closed-Ended Iterative 
Bidding Method) – w tej metodzie respondenci odpowiadają na pytanie, czy 
są gotowi zapłacić określoną kwotę za dane dobro lub politykę; w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej kwota wyjściowa ulega zwiększeniu; pytania 
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zadawane są do momentu, aż ustalona zostanie kwota akceptowalna przez 
respondenta, 

► pojedyncze pytanie tak/nie (ang. Dichotomous Choise (Referendum) Method) 
– respondenci są pytani, czy byliby gotowi zapłacić określoną kwotę za dane 
dobro lub regulację prawną; każdy z respondentów pytany jest o jedną 
losowo wybraną cenę, 

► metoda rankingu warunkowego (ang. Contingent Ranking Method) – 
respondenci proszeni są o uszeregowanie możliwości, które obejmują 
zarówno dobra rynkowe jak i nierynkowe; na tej podstawie możliwe jest 
określenie w jakim przedziale znajduje się WTP dla danego dobra 
nierynkowego. 

Z uwagi na fakt, iż przedstawione powyżej sposoby są pewnym przybliżeniem 
sytuacji rynkowej, dla każdego z nich można wyróżnić szereg wad i zalet. 
W przypadku pytań otwartych, które są najprostsze do zastosowania podczas 
badania ankietowego, brak jakichkolwiek wskazówek, co do możliwej wartości 
WTP powoduje dużą trudność dla respondentów we właściwej wycenie korzyści 
ekonomicznych z danego dobra lub usługi.  

Pytania ofertowe pozwalają zniwelować tę wadę i jednocześnie bliższe są 
rzeczywistemu sposobowi podejmowania przez konsumentów decyzji 
dotyczących zakupu dóbr i usług, jednak samo badanie może być uciążliwe dla 
respondentów. Ponadto, wyniki wykazują dużą wrażliwość na wartość początkową 
przyjętą w badaniach ankietowych, co nakazuje konieczność dużej ostrożności 
podczas jej ustalania.  

Metoda rankingu warunkowego pozwala ankietowanym bezpośrednio odnieść 
dane dobro lub usługę do rzeczywistych transakcji dokonywanych przez nich na 
rynku. Z drugiej strony w tej metodzie nie istnieje możliwość bezpośredniego 
uzyskania wartości WTP, która musi być dodatkowo, pośrednio szacowana na 
podstawie uzyskanych rankingów i występujących w nim wartości rynkowych. 
Również w tej metodzie istotny wpływ na wyniki ma dobór alternatywnych dóbr 
i usług do ustalenia rankingu.  

Wydaje się, że metodę pojedynczych pytań tak/nie można porównać do 
referendum i jest ona najbliższa rzeczywistym sytuacjom rynkowym. Wadą tej 
metody jest konieczność znacznego zwiększenia próbki w badaniu ankietowym. 

Również samo badanie ankietowe może być przeprowadzane przy wykorzystaniu 
różnych środków komunikacji: 

► ankiety bezpośrednie (ustne); 

► ankiety telefoniczne, 

► ankiety pocztowe, 

► ankiety internetowe. 

Dużą zaletą ankiet bezpośrednich jest możliwość dokładnego wyjaśnienia 
zagadnienia przy użyciu wszelkich pomocy wizualnych. Ankieter posiada również 
możliwość szybkiego wyjaśnienia wątpliwości respondenta. Jednakże bezpośredni 
kontakt stwarza możliwość zwiększenia wpływu ankietera na odpowiedzi 
respondenta, zwłaszcza że bieżące monitowanie ankiet bezpośrednich jest 
technicznie ograniczone. Największą wadą badań bezpośrednich są jednak 
wysokie koszty ich przeprowadzania. 

Badania oparte na metodzie wyceny warunkowej są najczęściej przeprowadzane 
przy zastosowaniu ankiet telefonicznych. Przede wszystkim, koszt ich 
przeprowadzenia jest znacznie niższy niż koszt badań bezpośrednich, co daje 
możliwość dotarcia do dużo większej grupy respondentów. Ponadto, 
przygotowując badania telefoniczne, istnieje możliwość lepszego określenia próby 
podlegającej badaniu, co podnosi jej reprezentatywność. Z drugiej strony, brak 
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bezpośredniego kontaktu między ankieterem i respondentem ogranicza 
możliwości przedstawienia pełnej informacji o badanym projekcie. 

Badania pocztowe oraz internetowe mają istotną korzyść w postaci znacznej 
redukcji kosztów badania. Jednak ich wykorzystanie nadal pozostaje kwestią 
przyszłości. Przede wszystkim istotne będzie wypracowanie właściwych metod do 
określania reprezentatywnych grup respondentów w tego typu badaniach. 

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej zalety i wady w niniejszym opracowaniu 
zdecydowano się zastosować metodę zamkniętych pytań ofertowych, głównie ze 
względu na możliwość przeprowadzenia tego badania metodą telefoniczną na 
stosunkowo dużej i różnorodnej próbce, zróżnicowanej pod względem 
geograficznym. W przypadku analizowanego Projektu bardzo istotnym 
argumentem w doborze metody, była konieczność dotarcia do jak najbardziej 
reprezentatywnej grupy mieszkańców kraju, z uwagi na fakt, iż korzyści 
wynikające ze SIOZ dotyczyć będą wszystkich korzystających z publicznej służby 
zdrowia. 

12.2.1.2.1.3 Oszacowanie willingness-to-pay 

W zależności od wybranej metody badań, określenie willingness-to-pay możliwe 
jest:  

► na podstawie średniej z uzyskanych odpowiedzi (w przypadku gdy pytanie 
miało charakter otwarty lub ofertowy),  

► analizy porównawczej z innymi możliwościami w przypadku badań 
przeprowadzonych na podstawie rankingów warunkowych lub  

► średniej z histogramu przygotowanego na podstawie uzyskanych odpowiedzi 
dla metody pojedynczych pytań tak/nie.  

Z uwagi na fakt, iż dla celów kalkulacji korzyści ekonomicznych dla usługobiorców 
w niniejszej analizie zastosowano metodę zamkniętych pytań ofertowych, wartość 
WTP dla próby oszacowano jako średnią z maksymalnych dopuszczalnych cen 
wynikających z odpowiedzi respondentów. 

12.2.1.2.1.4 Ekstrapolacja wyników z badanej próbki na całą analizowaną populację 

W przypadku, gdy np. respondenci stanowią losową próbkę z danej populacji 
i każda osoba z danej populacji ma taką samą szansę znalezienie się w próbce, 
wtedy średni wynik dla próbki można bezpośrednio mnożyć przez wielkość 
populacji w celu określenia całkowitej wartości WTP. 

Z uwagi na fakt, iż dla analizowanego Projektu badania ankietowe 
przeprowadzono dla reprezentatywnej grupy dorosłych mieszkańców Polski, w 
celu oszacowania korzyści ekonomicznych z implementacji SIOZ, średnią wartość 
WTP dla próby odniesiono do całej populacji Polski. 

Dzięki odpowiedniej konstrukcji pytania w ankiecie (respondenci byli pytani 
o kwotę, jaką byliby gotowi ponosić za każdą osobę w gospodarstwie domowym), 
obliczona wartość WTP może odnosić się do całej populacji mieszkańców Polski, 
w tym również do osób niepełnoletnich. 

12.2.1.2.2 Zalety i wady metody willingness-to-pay 

Metoda kalkulacji korzyści ekonomicznych w oparciu o willingness-to-pay została 
opracowana w celu umożliwienia wyceny w pieniądzu korzyści, które nie są 
obserwowalne. Jak każda metoda, której wyników nie daje się jednoznacznie 
zweryfikować w rzeczywistości, ma ona oprócz szeregu zalet związanych przede 
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wszystkim z możliwością jej praktycznego stosowania także szereg wad 
dotyczących możliwych zniekształceń wyników i upraszczających założeń. 

Poniżej przedstawiono opis głównych wad i słabych punktów metody willingness-
to-pay: 

► Główny problem związany ze stosowaniem metody willingness-to-pay dotyczy 
zdolności respondentów do dokładnego zrozumienia problemu, o który są 
pytani, oraz właściwej wyceny dóbr będących przedmiotem analizy. 
Niedoskonałość rozważanej metody wynika również z hipotetycznej natury 
pytań postawionych w badaniu opinii publicznej dotyczących indywidualnej 
wyceny usług informatycznych. Możliwe jest zarówno swobodne 
deklarowanie sum, którymi respondenci nie dysponują, jak i sytuacje, gdy 
w przypadku własnych problemów zdrowotnych usługobiorcy będą wyceniać 
te usługi znacznie wyżej. 

► W metodzie willingness-to-pay niezwykle trudnym zadaniem jest zachowanie 
neutralności w prezentacji informacji na temat badanego dobra lub usługi. 
Niezwykle ważne jest skonstruowanie pytań w ankiecie w sposób, który nie 
będzie sugerował wybranej odpowiedzi lub opcji. Często spotykaną sytuacją 
jest pomijanie w przedstawianych informacjach kluczowych danych, które 
mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki ankiet. Również wspominana wcześniej 
kwestia kolejności zadawania pytań lub różnych wartości startowych może 
mieć istotny wpływ na wyniki uzyskiwane z ankiet. 

► W badaniach metodą willingness-to-pay często można zaobserwować 
przeszacowanie wyników, wynikające ze wspomnianego faktu, iż respondenci 
w rzeczywistości nie będą musieli ponosić dodatkowego kosztu. Często samo 
przeprowadzanie badania dotyczące danego dobra jest czynnikiem 
powodującym zawyżenie wyników, z uwagi na fakt, iż respondenci mogą 
postrzegać daną kwestię za potencjalnie istotną, skoro są o nią w ogóle 
pytani. 

► Badani są skłonni zapłacić określoną niewielką sumę za zmniejszenie 
każdego ryzyka związanego ze zdrowiem bez względu 
na prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka210. Konsekwencją jest 
przeszacowanie wartości w niektórych badaniach dotyczących ochrony 
zdrowia.  

► Istotnym zakłóceniem identyfikowanym w badaniach metodą willingness-to-
pay jest pojawiający się często u respondentów brak możliwości jednoczesnej 
oceny wszystkich możliwych koszyków dóbr, które respondenci mają do 
wyboru w momencie odpowiadania na pytanie (decydując się na dane dobro 
respondent musi pamiętać, że przeznacza na nie środki, które wydałby w 
innym przypadku na coś innego). W związku z tym może występować ryzyko 
przeszacowania wartości usługi, która jest proponowana respondentowi. 

► Potencjalnym błędem estymacji jest nadmierny optymizm przy ocenie 
skutków projektów e-Zdrowie. Dotychczasowa bardzo krytyczna ocena 
obecnego polskiego systemu ochrony zdrowia zmniejsza jednak 
prawdopodobieństwo takiej oceny. 

► Dodatkowo należy uwzględnić opór społeczny wynikający z wprowadzania 
zmian. Oznacza to, że pełna efektywność zostanie uzyskana dopiero po 
jakimś czasie i będzie uzależniona od tego na ile wprowadzone rozwiązania 
są przyjazne użytkownikowi.  

Mimo wspomnianych ograniczeń i możliwych zniekształceń wyników, wycena 
korzyści ekonomicznych oparta na metodzie willingness-to-pay jest dość 
powszechnie stosowana i jest sugerowana również przez wytyczne przygotowane 
                                                        

210 Richard Cookson, „Willingness-to-pay methods in heath care: a sceptical view”, Health 
Economics 12, 891-894, 2003 
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przez Komisję Europejską. Wynika to z faktu, iż przy wszystkich swoich wadach 
metoda ta daje możliwość wyceny korzyści ekonomicznych, które w żaden inny 
sposób nie mogą zostać zmierzone w jednostkach pieniężnych. Do głównych zalet 
metody willingness-to-pay należy zatem zaliczyć: 

► Możliwość sprowadzenia wartości niematerialnych i nierynkowych do 
jednostek pieniężnych. 

► Dzięki metodzie willingness-to-pay można stworzyć symulację rynku i określić 
wartość takich korzyści jak poprawa jakości usług, zmniejszenie skali korupcji, 
wygoda, mniejszy poziom stresu oraz większa uwaga ze strony personelu 
medycznego. 

► Co więcej jest to podejście, w którym podatnicy sami określają czy są 
zainteresowani finansowaniem wskazanej inwestycji i czy jest ona dla nich 
korzystna. Wyceniane efekty mają duży wpływ na jakość otrzymywanych 
przez usługobiorców świadczeń, dlatego ważne jest by oni sami określili 
potrzebę i wartość tych usług. 

► W metodzie willingness-to-pay dzięki ujęciu ilościowemu możliwe jest 
uwzględnienie dodatkowych efektów zewnętrznych (np. wygoda korzystania z 
systemu). 

► Metoda willingness-to-pay jest stosunkowo łatwa w praktycznych 
zastosowaniach, a w niektórych przypadkach również koszt wykonania analiz 
nie jest wysoki. 

12.2.1.2.3 Omówienie wyników ankiety oraz przeprowadzonych na jej 
podstawie obliczeń 

Respondenci odpowiadali na pytania czy są gotowi uczestniczyć odpłatnie 
w systemie, w którym: 

► możliwe jest skrócenie i przejrzyste zarządzanie kolejkami (np. kierowanie 
pacjentów do tych specjalistów, którzy w danej chwili mają najkrótszą kolejkę, 
weryfikowanie i usuwanie pustych lub podwójnych zapisów), 

► lekarz nie może decydować o przyjęciu pacjenta bądź realizacji zabiegu z 
pominięciem kolejki (w szczególności w zamian za nieformalne opłaty i 
prezenty), 

► możliwe jest zmniejszenie liczby błędów lekarskich w obszarze diagnozy, 
zaleceń, zakłóceń działania pomiędzy przyjmowanymi jednocześnie lekami, 
dzięki szybkiemu dostępowi lekarza do elektronicznej historii choroby 
pacjenta. 

Respondenci byli proszeni o odpowiedź na pytanie czy byliby skłonni ponosić 
dodatkowy koszt w wysokości odpowiednio 1 PLN, 5 PLN, 10 PLN, 50 PLN 
i 100 PLN na osobę w gospodarstwie domowym. Dopuszczalne były następujące 
odpowiedzi: „zdecydowanie nie”, „nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „tak” lub 
„zdecydowanie tak”. Pełną treść ankiety przedstawia Tabela 135. 
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Tabela 135 Ankieta przeprowadzona przez PBS DGA Sp. z o.o. w sierpniu 2008 r. 

Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której organizacja publicznej opieki 
zdrowotnej w Polsce (szpitale, przychodnie, lekarze) może funkcjonować w 
ramach dwóch różnych systemów: 

 

Pierwszym - tak jak jest teraz (tak jak Pan(i) widzi obecną sytuację); 

 

oraz 

 

Drugim, zapewniającym ten sam zakres usług, ale, w którym dzięki wprowadzeniu 
ogólnokrajowego systemu informatycznego:  

 

Po pierwsze – możliwe jest skrócenie i przejrzyste zarządzanie kolejkami 
(np. kierowanie pacjentów do tych specjalistów, którzy w 
danej chwili mają najkrótszą kolejkę, weryfikowanie i 
usuwanie pustych lub podwójnych zapisów); 

 

Po drugie    –  lekarz nie może decydować o przyjęciu pacjenta bądź 
realizacji zabiegu z pominięciem kolejki (w szczególności w 
zamian za nieformalne opłaty i prezenty); 

 

Po trzecie     – możliwe jest zmniejszenie liczby błędów lekarskich w 
obszarze diagnozy, zaleceń, zakłóceń działania pomiędzy 
przyjmowanymi jednocześnie lekami, dzięki szybkiemu 
dostępowi lekarza do elektronicznej historii choroby 
pacjenta; 

 

 

Jeżeli uczestnictwo w tym drugim systemie byłoby odpłatne, to jaką kwotę byłby 
Pan gotowy / byłaby Pani gotowa ponosić dodatkowo (ponad to co obecnie płaci 
Pan /Pani w ramach podatków i składek na publiczną służbę zdrowia):  

 
1) około 1 zł miesięcznie, za każdą osobę z gospodarstwa domowego; 

2) około 5 zł miesięcznie, za każdą osobę z gospodarstwa domowego; 

3) około 10 zł miesięcznie, za każdą osobę z gospodarstwa domowego; 

4) około 50 zł miesięcznie, za każdą osobę z gospodarstwa domowego; 

5) około 100 zł miesięcznie lub więcej, za każdą osobę z gospodarstwa 
domowego; 

Bloki: malejące lub rosnące dla połowy respondentów, pytamy o każdą kwotę do 
momentu uzyskania w bloku malejącym odpowiedzi „zdecydowanie tak”, w bloku 
rosnącym „zdecydowanie nie” lub końca skali 
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Skala:  
1) zdecydowanie nie; 

2) nie; 

3) raczej nie;  

4) raczej tak; 

5) tak; 

6) zdecydowanie tak; 

 

 

 

Metryczka: 

 

Płeć; 

Wiek; 

Wykształcenie; 

Liczba osób w gospodarstwie; 

Aktywność zawodowa; 

Status społeczny; 

 

Wyniki ankiety zaprezentowano w tabelach na kolejnej stronie.
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Tabela 136 Ankieta przeprowadzona przez PBS DGA Sp. z o.o. w sierpniu 2008 r. w ujęciu procentowym 
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14,2% 6,4% 3,7% 18,9% 21,3% 35,6% 22,3% 10,2% 8,7% 24,0% 18,7% 16,0% 34,2% 12,3% 13,2% 23,2% 9,3% 7,8% 58,9% 17,9% 11,9% 7,4% 2,6% 1,4% 74,7% 13,4% 8,4% 2,5% 0,2% 0,8% 1 023 100,0%
 .                                 

kobieta 15,6% 6,4% 3,1% 18,8% 23,1% 32,9% 24,6% 10,7% 8,8% 23,9% 16,3% 15,6% 38,0% 12,7% 12,5% 20,5% 8,0% 8,4% 64,3% 15,6% 10,5% 5,9% 2,2% 1,5% 77,1% 12,3% 7,9% 1,8% 0,1% 0,9% 535 52,3%
mężczyzna 12,7% 6,3% 4,4% 19,0% 19,2% 38,5% 19,8% 9,8% 8,6% 24,1% 21,4% 16,4% 30,0% 11,8% 14,1% 26,3% 10,7% 7,0% 52,9% 20,3% 13,5% 9,0% 3,0% 1,3% 72,0% 14,7% 9,0% 3,3% 0,4% 0,7% 488 47,7%

 .                                
18-24 lat 8,6% 8,3% 3,3% 18,4% 19,1% 42,4% 16,2% 8,9% 7,2% 25,1% 23,6% 18,9% 25,6% 12,2% 10,5% 27,9% 11,8% 12,0% 51,0% 19,5% 11,4% 12,2% 3,9% 2,1% 68,7% 14,1% 13,0% 2,0% 2,1% 156 15,2%
25-39 lat 10,7% 2,8% 3,1% 20,8% 24,3% 38,4% 16,8% 10,0% 7,3% 26,4% 19,4% 20,1% 29,5% 11,0% 14,7% 25,0% 11,1% 8,7% 53,9% 16,5% 16,3% 6,6% 4,7% 2,0% 68,4% 13,4% 11,8% 5,4% 1,0% 267 26,1%
40-59 lat 15,5% 7,2% 3,7% 17,6% 20,2% 35,8% 22,0% 11,5% 9,0% 24,4% 19,8% 13,2% 35,2% 11,7% 12,9% 25,3% 8,2% 6,7% 59,0% 18,7% 10,6% 9,1% 1,6% 0,9% 75,8% 14,8% 7,1% 1,6% 0,4% 0,3% 369 36,0%
>59 lat 19,9% 7,9% 4,9% 19,0% 20,9% 27,4% 33,4% 9,3% 10,9% 19,8% 12,9% 13,7% 44,0% 14,5% 13,9% 14,7% 7,2% 5,6% 69,6% 17,1% 9,3% 2,1% 0,9% 1,0% 84,1% 10,9% 3,4% 0,8% 0,4% 0,4% 231 22,6%

 .                                
Podstawowe 17,5% 7,7% 3,3% 18,2% 21,2% 32,0% 28,0% 10,7% 9,6% 23,8% 14,2% 13,7% 39,9% 12,4% 15,3% 19,2% 6,5% 6,7% 67,8% 15,7% 8,9% 4,8% 1,1% 1,6% 78,0% 14,3% 5,2% 1,1% 1,3% 254 24,9%
Zawodowe 11,5% 5,1% 4,3% 17,5% 22,6% 39,0% 19,8% 12,6% 10,7% 22,7% 19,9% 14,3% 36,8% 14,1% 13,8% 23,1% 7,8% 4,3% 63,3% 20,5% 8,9% 6,4% 0,6% 0,3% 82,2% 12,8% 4,1% 0,5% 0,3% 267 26,1%
Średnie 14,0% 6,0% 3,9% 21,6% 21,6% 32,9% 22,4% 7,8% 8,8% 26,2% 19,4% 15,4% 30,7% 12,7% 12,0% 26,2% 10,7% 7,8% 56,2% 18,0% 14,4% 7,0% 3,9% 0,5% 74,2% 12,0% 11,1% 2,2% 0,2% 0,4% 371 36,3%
Wyższe 13,6% 7,6% 2,8% 15,3% 17,8% 43,0% 16,2% 11,5% 2,9% 20,9% 23,2% 25,3% 27,9% 7,1% 11,5% 23,1% 13,6% 16,8% 40,0% 16,3% 17,0% 15,4% 5,7% 5,5% 54,0% 17,1% 16,0% 9,8% 1,3% 1,8% 131 12,8%

 .                                
miasto pow 200 tys 10,3% 7,0% 5,5% 23,1% 17,8% 36,2% 20,4% 10,4% 5,4% 22,8% 18,9% 22,2% 31,6% 9,6% 13,2% 20,9% 11,6% 13,0% 55,2% 15,2% 15,3% 8,5% 3,1% 2,7% 72,0% 11,3% 11,5% 3,7% 1,6% 233 22,7%
miasto 50-200 tys 19,3% 5,8% 3,3% 21,0% 14,7% 35,8% 26,4% 8,0% 7,5% 25,4% 15,4% 17,3% 34,8% 12,0% 13,0% 21,8% 10,2% 8,3% 59,2% 18,1% 12,2% 6,8% 1,6% 2,1% 71,1% 14,3% 8,9% 3,3% 0,8% 1,6% 171 16,7%
miasto <50 tys 18,1% 5,0% 2,7% 17,4% 18,3% 38,5% 25,7% 9,6% 7,5% 27,1% 15,5% 14,7% 37,8% 11,8% 12,5% 27,0% 4,9% 6,0% 65,5% 14,2% 11,2% 6,4% 2,4% 0,3% 79,7% 11,0% 7,9% 1,3% 0,1% 239 23,4%
wieś 11,7% 7,1% 3,5% 16,3% 28,1% 33,3% 19,5% 11,6% 12,1% 22,2% 22,2% 12,4% 33,3% 14,3% 13,9% 23,0% 10,2% 5,4% 56,8% 21,7% 10,1% 7,5% 2,8% 1,0% 74,8% 15,9% 6,7% 2,1% 0,2% 0,4% 380 37,2%

MIEJSCE 
ZAMIESZ-
KANIA

RAZEM

PŁEĆ

WIEK

WYKSZTAŁ
CENIE

Akceptacja dodatkowej opłaty za uczestnictwo w nowym systemie: [rozkład procentowy]

 

1 zł 5 zł 10 zł 50 zł 100 zł Razem
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Tabela 137 Ankieta przeprowadzona przez PBS DGA Sp. z o.o. w sierpniu 2008 r. w ujęciu ilościowym 
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145 65 38 193 217 364 228 105 89 246 192 164 350 125 136 238 95 79 602 183 122 75 26 14 764 138 86 25 2 8 1 023 100,0%
 .                                 

kobieta 83 34 17 101 124 176 132 57 47 128 87 84 203 68 67 109 43 45 344 84 56 31 12 8 413 66 42 9 1 5 535 52,3%
mężczyzna 62 31 21 93 94 188 97 48 42 118 104 80 147 58 69 128 52 34 258 99 66 44 15 6 351 72 44 16 2 3 488 47,7%

 .                                
18-24 lat 13 13 5 29 30 66 25 14 11 39 37 29 40 19 16 44 18 19 80 30 18 19 6 3 107 22 20 3 0 3 156 15,2%
25-39 lat 29 7 8 56 65 103 45 27 20 71 52 54 79 29 39 67 30 23 144 44 44 18 12 5 183 36 32 14 0 3 267 26,1%
40-59 lat 57 27 14 65 74 132 81 43 33 90 73 49 130 43 48 93 30 25 218 69 39 34 6 3 279 55 26 6 1 1 369 36,0%
>59 lat 46 18 11 44 48 63 77 22 25 46 30 32 102 34 32 34 17 13 161 40 21 5 2 2 195 25 8 2 1 1 231 22,6%

 .                                
Podstawowe 45 20 8 46 54 81 71 27 24 61 36 35 101 31 39 49 17 17 172 40 23 12 3 4 198 36 13 3 0 3 254 24,9%
Zawodowe 31 14 12 47 60 104 53 34 29 61 53 38 98 38 37 62 21 11 169 55 24 17 1 1 219 34 11 1 0 1 267 26,1%
Średnie 52 22 15 80 80 122 83 29 33 97 72 57 114 47 44 97 40 29 208 67 53 26 14 2 275 44 41 8 1 1 371 36,3%
Wyższe 18 10 4 20 23 56 21 15 4 27 30 33 36 9 15 30 18 22 52 21 22 20 8 7 71 22 21 13 2 2 131 12,8%

 .                                
miasto pow 200 tys 24 16 13 54 42 84 47 24 13 53 44 52 74 22 31 49 27 30 128 35 36 20 7 6 167 26 27 9 0 4 233 22,7%

miasto 50-200 tys 33 10 6 36 25 61 45 14 13 43 26 30 60 21 22 37 17 14 101 31 21 12 3 4 122 25 15 6 1 3 171 16,7%
miasto <50 tys 43 12 6 42 44 92 62 23 18 65 37 35 90 28 30 65 12 14 157 34 27 15 6 1 191 26 19 3 0 0 239 23,4%
wieś 45 27 13 62 107 126 74 44 46 84 84 47 126 54 53 87 39 21 216 83 39 28 11 4 284 60 25 8 1 1 380 37,2%

Akceptacja dodatkowej opłaty za uczestnictwo w nowym systemie: [rozkład ilościowy]

 

1 zł 5 zł 10 zł 50 zł 100 zł Razem
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Bazując na wynikach ankiet obliczono średnią gotowość do płacenia dla 
statystycznego mieszkańca Polski. 

W pierwszej kolejności dokonano podziału uzyskanych odpowiedzi w odniesieniu 
do każdej z zaproponowanych kwot (1, 5, 10, 50 i 100 PLN) na pozytywne 
i negatywne, aby jednoznacznie określić stosunek respondenta do 
poszczególnych kwot progowych. 

W celu skompensowania niedoskonałości tej metody i zastosowania maksymalnie 
ostrożnego podejścia, odpowiedzi „zdecydowanie nie”, „nie”, „raczej nie” i „raczej 
tak” zostały zaklasyfikowane jako odpowiedzi negatywne, natomiast odpowiedzi 
„tak” i „zdecydowanie tak” zostały potraktowane jako odpowiedzi pozytywne 
i uwzględnione do dalszych obliczeń. 

Następnie posortowano dane w celu określenia kwot maksymalnych, jakie są 
gotowi płacić respondenci za uczestnictwo w systemie, tzn. przyjęto, 
iż respondenci gotowi płacić 100 PLN, pytani o kwotę 50 PLN również odpowiadali 
pozytywnie, dlatego aby zidentyfikować liczbę respondentów gotowych płacić 
maksymalnie 50 PLN należy od łącznej liczby respondentów, którzy pytani 
o kwotę 50 PLN odpowiadali pozytywnie odjąć liczbę respondentów, którzy 
odpowiadali pozytywnie również na kwotę 100 PLN. Analogiczne kalkulacje należy 
wykonać dla wyników uzyskanych dla pozostałych kwot progowych tj. 10 PLN, 
5 PLN i 1 PLN. 

W tabeli poniżej przedstawiono informację o liczbie respondentów gotowych do 
płacenia poszczególnych kwot za dostępność SIOZ. 

Tabela 138 Analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez PBS DGA Sp. z o.o. 

0 1 5 10 50 100 ŚREDNIA
WAŻONA

442 226 181 134 30 10 4,90
 .

kobieta 235 129 83 68 14 5 4,61
mężczyzna 207 97 98 65 16 5 5,22

 .
18-24 lat 60 30 29 28 6 3 6,94
25-39 lat 100 62 53 35 15 3 6,35
40-59 lat 162 84 67 46 7 3 3,97
>59 lat 120 50 32 25 3 2 3,33

 .
Podstawowe 119 64 38 27 4 3 4,06
Zawodowe 103 73 59 30 1 1 3,13
Średnie 169 73 61 52 14 2 4,91
Wyższe 51 16 24 25 11 4 10,13

 .
miasto pow 200 tys

107 30 38 44 10 4 6,53
miasto 50-200 tys 85 31 24 25 2 4 5,41
miasto <50 tys 103 64 46 20 6 0 3,45
wieś 147 102 72 45 12 2 4,58

 

Akceptacja dodatkowej opłaty za uczestnictwo w nowym systemie, kategrie: tak i zdecydowanie 
tak [wielkości średnie]

LICZBA OSÓB GOTOWYCH PŁACIĆ 
KWOTY MAKSYMALNE

PŁEĆ

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA

RAZEM

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet przeprowadzonych przez PBS DGA 
Sp. z o.o. 
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Przedstawiony w powyższej tabeli sposób alokacji ilości osób do poszczególnych 
kategorii według kwot progowych oznacza, iż przyjęto założenie symetrycznego 
rozkładu liczby respondentów po obu stronach wartości reprezentatywnej dla 
danego przedziału, tzn. zakłada się, iż tyle samo osób gotowych płacić mniej niż 
50 PLN (ale więcej niż 10 PLN) zadeklarowało gotowość płacenia 50 PLN, co 
gotowych płacić więcej niż 50 PLN (ale mniej niż 100 PLN). 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część respondentów gotowych zapłacić 
kwoty pomiędzy 0 i 1 PLN została zaklasyfikowana do kategorii 0 PLN oraz część 
respondentów gotowych płacić kwoty znacznie powyżej 100 PLN została 
zaklasyfikowana do kategorii 100 PLN. Oznacza to, iż otrzymane wyniki mogą być 
zaniżone, jednakże ze względu na wspomniane wcześniej względy 
ostrożnościowe nie dokonywano korekty tego efektu. 

Otrzymane wyniki przedstawiono w ostatniej kolumnie Tabela 138. 

Średnia ważona wartość wskazywana w odpowiedziach, odnosząca się do 
przeciętnego mieszkańca Polski, wyniosła 4,90 PLN. 

Należy dodać, iż przeprowadzono również analizę, jaki byłby wynik gdyby 
zaklasyfikować odpowiedzi „raczej tak” jako odpowiedzi pozytywne. Przy takim 
założeniu średnia gotowość do płacenia wyniosłaby 11,39 PLN, a więc byłaby 
znacząco wyższa od poziomu przyjętego do dalszych obliczeń. 

Należy także zauważyć, iż dla potrzeb kwantyfikacji uzyskiwanych korzyści, 
pomimo rosnącej informatyzacji społeczeństwa i większych możliwości 
zastosowania SIOZ przez następne pokolenia, indywidualna wycena usługi 
została przyjęta na stałym poziomie w całym okresie odniesienia. Chociaż 
np. dzisiejsi dwudziestolatkowie będą prawdopodobnie wyżej wyceniać tę usługę 
za 10 lat niż pokolenie obecnych trzydziestolatków. 

Badania ankietowe będąca podstawą przeprowadzenia obliczeń metodą 
willingness-to-pay zostały przeprowadzone na próbce 1023 osób. Jak pokazuje 
rozbicie szczegółowe jej wyników wg płci, wieku, wykształcenia i miejsca 
zamieszkania badana próba jest zdywersyfikowana (Tabela 139), co pozwala 
wyciągać wnioski dla całej populacji. 

Ponadto dzięki odpowiedniej konstrukcji pytania w ankiecie (respondenci byli 
pytani o kwotę, jaką byliby gotowi ponosić za każdą osobę w gospodarstwie 
domowym), obliczona wartość WTP może odnosić się do całej populacji 
mieszkańców Polski, w tym również do osób niepełnoletnich. 
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Tabela 139 Rozkład cech wśród respondentów w badanej próbie 

Liczność 
próbki N

% 
wiersza

1 023 100,0%
 .   

kobieta 535 52,3%
mężczyzna 488 47,7%

 .  
18-24 lat 156 15,2%
25-39 lat 267 26,1%
40-59 lat 369 36,0%
>59 lat 231 22,6%

 .  
Podstawowe 254 24,9%
Zawodowe 267 26,1%
Średnie 371 36,3%
Wyższe 131 12,8%

 .  
miasto pow 200 tys

233 22,7%

miasto 50-200 tys 171 16,7%
miasto <50 tys 239 23,4%
wieś 380 37,2%

MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA

RAZEM

PŁEĆ

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

 

Razem

 
Źródło: Ankieta przeprowadzona przez PBS DGA Sp. z o.o. w sierpniu 2008 roku. 

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, iż 56% kobiet i 58% mężczyzn jest 
skłonnych ponosić opłaty za możliwość uczestniczenia w systemie 
scharakteryzowanym w ankiecie. Średnia ważona wyniku dla mężczyzn wyniosła 
5,22 PLN, a dla kobiet 4,61 PLN (Tabela 138). Wyniki niewiele różnią się między 
sobą w podziale ze względu na płeć. 

Podział ze względu na wiek wykazuje dużą chęć partycypacji w kosztach systemu 
wśród ludzi młodych (prawie 7 PLN dla osób w wieku 18-24 lata) mimo faktu, 
iż stan zdrowia w tej grupie jest relatywnie najlepszy. Niski wynik został 
zanotowany dla grupy wiekowej powyżej 59 roku życia – jedynie 3,33 PLN. Może 
to być pochodną słabej znajomości obsługi komputera i narzędzi internetowych 
oraz ogólną niską zamożnością. Dlatego można przypuszczać, iż użyteczność 
oraz wykorzystanie systemu będzie rosła w miarę upływu lat i postępu 
informatyzacji społeczeństwa oraz wiedzy technicznej i informatycznej. 

Pozytywna ocena systemu jest dodatnio skorelowana z wykształceniem 
respondentów. Respondenci z wykształceniem wyższym wyceniają hipotetyczną 
partycypację w SIOZ na 10,13 PLN i jest to grupa, która ocenia korzyści z 
systemu najwyżej. Najprawdopodobniej jest to rezultat powszechnej styczności z 
Internetem i rozwiązaniami informatycznymi oraz wyższymi przeciętnymi 
zarobkami dla tej grupy osób. Najniżej oceniają to rozwiązanie ludzie z 
wykształceniem zawodowym (jedynie 3,13 PLN) i podstawowym (4,06 PLN). 

Podział wyników ze względu na miejsce zamieszkania wskazuje, że mieszkańcy 
dużych i średnich miast oceniają rozwiązania informatyczne względnie wysoko 
(mieszkańcy miast pow. 200 tys. mieszkańców – 6,53 PLN). Ciekawą obserwacją 
jest fakt, iż mieszkańcy wsi oceniają usługi SIOZ wyżej niż mieszkańcy miast 
poniżej 50 tys. mieszkańców. Można tłumaczyć to bardzo utrudnionym dostępem 
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mieszkańców wsi do obecnego systemu ochrony zdrowia i będącymi tego 
konsekwencją negatywnymi doświadczeniami związanymi z korupcją w systemie. 

Grupa statystyczna, która deklarowała najwyższą chęć partycypacji w kosztach 
SIOZ to mężczyźni w wieku 18-24 lata, posiadający wykształcenie wyższe, 
mieszkający w mieście powyżej 200 tys. mieszkańców. Wynik ten jest spójny 
z międzynarodowymi badaniami przeprowadzonymi w 2006 roku na próbce 
7 934 osób.211 

Otrzymane wyniki indywidualnych wycen zostały odniesione do prognoz 
demograficznych przygotowanych przez GUS212, co pozwoliło oszacować 
oczekiwane korzyści ekonomiczne w okresie odniesienia. 

Ze względu na fakt, iż proces informatyzacji należy rozważać również z punktu 
widzenia zmian społecznych (m.in. przyzwyczajenie się usługobiorców do 
korzystania z nowych rozwiązań, zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu 
usługodawców) założono, iż efekty ekonomiczne, a w szczególności korzyści 
ekonomiczne wycenione za pomocą WTP wystąpią stopniowo. Założono, 
że w 2014 roku korzyści osiągnie 25% usługobiorców, a w kolejnych latach 
wskaźnik ten wzrośnie odpowiednio do 50% w 2015 roku oraz 75% w 2016 roku. 
Od 2017 roku występować będą pełne korzyści ekonomiczne z realizacji Projektu. 

Korzyści ekonomiczne Projektu oszacowane na podstawie metody willingness-to-
pay od momentu osiągnięcia ich pełnej wysokości będą na stałym poziomie około 
2,2 mld PLN rocznie (tj. w latach 2017-2023). Suma korzyści wycenionych metodą 
WTP w latach 2014-2023 po zdyskontowaniu na dzień 1 stycznia 2009 roku daje 
wartość 10 784 424 tys. PLN. Korzyści te należy rozpatrywać przez pryzmat 
trzech podstawowych efektów: 

► zwiększenie dostępności usług medycznych dzięki elektronicznym 
rejestracjom do specjalistów, 

► zwalczanie nieuczciwych praktyk (zapisy z pominięciem kolejki, dodatkowe 
świadczenia udzielane osobom nieuprawnionym), oraz 

► zmniejszenie ilości błędów lekarskich (dzięki pełnej informacji 
i udokumentowanej kontroli procesu leczenia), 

co wynika z faktu, iż właśnie te potencjalne korzyści wyceniali respondenci 
zgodnie z zakresem pytania zadawanego w ankiecie. 

Oprócz opisanych wyżej korzyści dotyczących oszczędności czasu i ograniczenia 
kosztów, należy zaznaczyć, iż redukcja nadużyć w ochronie zdrowia, dzięki 
dokładniejszej ewidencji usług i zasobów, jest bardzo ważnym argumentem za 
implementacją SIOZ. Dokładna analiza zjawiska korupcji i nadużyć w ochronie 
zdrowia została przedstawiona w rozdziale 12.2.1.1, gdzie dokładnie opisano 
sposób postrzegania przez społeczeństwo skali nadużyć w ochronie zdrowia 
i wynikających z tego patologii. Próba oszacowania wysokości szkód 
powodowanych przez nadużycia jest przedstawiona w rozdziale 12.2.1.1.3. 
Zakłada się, że elektroniczna ewidencja zapisów do specjalistów zmniejszy 
również presję ze strony środowiska medycznego wywieraną na pacjentach 
(między innymi poprzez utrzymywanie kolejek) na to, by ich usługi były dodatkowo 

                                                        

211 Hege K. Andreassen, Maria M. Bujnowska-Fedak, Catherine E. Chronaki, Roxana C. 
Dumitru, Iveta Pudule, Silvina Santana, Henning Voss and Rolf Wynn, European citizens' 
use of E-health services: A study of seven countries, BMC Public Health, str.1: 
"Czynniki, które pozytywnie korelują z wykorzystaniem Internetu do celów zdrowotnych to 
przede wszystkim: młody wiek, wykształcenie wyższe, praca umysłowa, wizyta u lekarza 
w ciągu ostatniego roku, długotrwała choroba lub niepełnosprawność, a także subiektywna 
ocena własnego stanu zdrowia jako dobry." 

212 Publikacja GUS z 1.07.2008, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4514_PLK_HTML.htm 
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nieformalnie wynagradzane. Wstępna koncepcja sposobu organizacji list 
oczekujących z wykorzystaniem technologii informatycznych została już 
opracowana przez zespół Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.213 

12.2.1.3 Kwantyfikacja korzyści za pomocą metody 
benchmarkingu 

12.2.1.3.1 Przeprowadzenie analizy ekonomicznej metodą porównawczą 

Ponieważ ankieta wykorzystana na potrzeby metody willingness-to-pay 
skierowana była jedynie do usługobiorców, korzyści, które przy jej wykorzystaniu 
zostały skwantyfikowane mogą dotyczyć tylko tej grupy interesariuszy. Oznacza 
to, iż powyższa metoda nie uwzględnia innych możliwych do przedstawienia 
w postaci ilościowej analizy ekonomicznej pozytywnych efektów społecznych 
wynikających z realizacji Projektu np. korzyści dla usługodawców lub personelu 
medycznego. 

Innymi słowy korzyści, które nie mają bezpośrednich skutków dla usługobiorców 
nie zostały przez nich wycenione w przeprowadzonym badaniu ankietowym.  

W związku z powyższym, w procesie ilościowej analizy ekonomicznej do wyceny 
możliwych do kwantyfikacji efektów nieujętych w metodzie WTP posłużono się 
metodą porównawczą (ang. benchmarking).  

Należy podkreślić, iż korzyści ekonomiczne wycenione obiema metodami nie 
pokrywają się. Przykładowo, wygoda usługobiorcy i oszczędność czasu pracy 
lekarza płynące z wprowadzenia elektronicznych zapisów na wizyty są różnymi 
efektami, dlatego rezultat powyższej użyteczności systemu stanowi sumę obu 
efektów. Przykładem sytuacji, gdy dany interesariusz należy do dwóch różnych 
grup, jest przypadek gdy lekarz korzysta z porady lekarza innej specjalizacji i staje 
się również beneficjentem korzyści przynależnych usługobiorcom (niezależnie od 
uzyskanych wcześniej korzyści jako lekarz swojej specjalizacji), ponieważ w tej 
sytuacji występuje on jako pacjent. 

Metodologia wycen porównawczych jest szeroko znana i powszechnie stosowana 
w analizach finansowych i ekonomicznych. W niniejszej analizie, na potrzeby 
oszacowania oszczędności oraz poprawy efektywności działania 
(np. oszczędność czasu pracy) będących konsekwencją wprowadzenia systemu 
informatycznego w ochronie zdrowia, zostały wykorzystane doświadczenia 
płynące z wdrożonego systemu e-Zdrowie w Szwecji. Przykłady te posłużyły za 
punkt odniesienia przy szacowaniu spodziewanych rezultatów wprowadzenia 
SIOZ. Wiele uwagi zostało poświęcone wyodrębnieniu jedynie tych efektów, 
których prawdopodobieństwo wystąpienia jest najwyższe ze względu na 
podobieństwo pewnych funkcjonalności analizowanego Projektu oraz systemów 
w Szwecji. 

Analiza w dużej mierze opierała się na danych statystycznych zamieszczonych 
w raportach dotyczących efektów ekonomicznych osiąganych w krajach, gdzie 
systemy e-Zdrowie już funkcjonują. 

                                                        

213 ICT w służbie ochrony zdrowia, dr n. med. Michał Kamiński, dr Mariusz Duplaga, dr Adam 
Kozierkiewicz, Konfederacja Pracodawców Polskich. (str. 29). 
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12.2.1.3.2 Zalety i wady metody benchmarkingu 

Przyjęcie metody benchmarkingu pozwoliło odnieść oczekiwane rezultaty Projektu 
do już istniejących systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie 
zdrowia w krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym, za główną zaletę 
metody porównawczej należy uznać fakt, iż rodzaj korzyści podlegających 
wycenie w ramach analizowanego Projektu rzeczywiście wystąpił i został 
zmierzony w ramach innego, już zrealizowanego projektu. 

Obiekcje może budzić fakt, iż infrastruktura informatyczna w ochronie zdrowia jest 
rozwiązaniem innowacyjnym i istnieje stosunkowo mało systemów, do których 
można odnieść spodziewane rezultaty Projektu. Ponadto, ochrona zdrowia 
w różnych krajach różni się pod względem organizacyjnym oraz charakteryzuje się 
własną specyfiką np. w krajach Europy Zachodniej problemem są wysokie 
wynagrodzenia lekarzy, które podnoszą znacznie koszt usług, zaś w Polsce 
występują problemy o innym profilu np. zużycie sprzętu medycznego. Brak pełnej 
informacji o metodach kalkulacji kosztów w raportach dotyczących wyceny 
korzyści w innych krajach wymagał przyjęcia szeregu założeń upraszczających 
zapewniających porównywalność modeli. 

12.2.1.3.3 Przedstawienie wyników 

Witryna internetowa eHealthImpact214 prezentuje ponad sto przykładów dobrych 
praktyk oraz korzyści płynących z systemów e-Zdrowie. Po przeprowadzeniu 
dokładnej analizy dostępnych danych i odrzuceniu przypadków 
nieporównywalnych, słabo udokumentowanych oraz opartych na danych 
budzących wątpliwości co do prawdopodobieństwa ich wystąpienia w SIOZ, 
okazało się, że dostępne informacje umożliwiają wycenę korzyści płynących 
z zastosowania recepty elektronicznej, w tym z oszczędności w procesach 
administracyjnych będących rezultatem zastosowania recepty elektronicznej 
w jednostkach ochrony zdrowia. 

Trudno jest oczekiwać, że bezpośrednio po zakończeniu realizacji Projektu 
wszystkie rozwiązania związane z e-receptami osiągną swoją maksymalną 
efektywność. Nawet jeśli po realizacji Projektu znikną bariery techniczne dla 
stosowania elektronicznych recept, mogą nadal istnieć bariery organizacyjne 
wynikające z konieczności podjęcia działań przez wiele podmiotów niezależnych 
od CSIOZ. W związku z tym przyjęto założenie, że pełne korzyści e-recepty 
osiągane będą od 2017 roku, natomiast w latach 2014-2016 wynosić będą 
odpowiednio 25%, 50% i 75% pełnych potencjalnych korzyści. 

12.2.1.3.3.1 Oszczędność czasu pracy lekarzy i farmaceutów wynikająca 
z wprowadzenia elektronicznej obsługi recepty 

Dane wykorzystane do analizy porównawczej zostały zaczerpnięte ze 
szwedzkiego serwisu internetowego obsługującego recepty elektroniczne oraz 
raportu umieszczonego na witrynie internetowej opisującej efekt wprowadzenia 
rozwiązań e-Zdrowie w krajach Unii Europejskiej.215 Przykład szwedzki został 
podany jako główny punkt odniesienia również w opracowaniu przygotowanym dla 

                                                        

214 http://www.ehealth-impact.org/case_studies/index_en.htm 

215  http://www.ehealth-impact.org/case_tool/data/binary/d9448cc8ce8d4b44ab01f211908dd02f.pdf 
http://www.e-receptstockholm.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=1008 
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Konfederacji Pracodawców Polskich dotyczącym systemów ICT w ochronie 
zdrowia216. 

W Sztokholmie każdego miesiąca obsługiwane jest ponad 2 miliony 
elektronicznych recept, a 95% osób, które skorzystały z tego sposobu realizacji 
recepty, jest skłonne ponownie skorzystać z tej metody. Na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród szwedzkich lekarzy i farmaceutów stwierdzono, 
iż przeciętny lekarz lub farmaceuta po wprowadzeniu systemu obsługującego  
e-recepty oszczędza dziennie około 30 minut. Raport dotyczący tego systemu217 
stwierdza, iż główne korzyści generowane przez elektroniczne recepty wynikają 
właśnie z oszczędności czasu. 

Na potrzeby kalkulacji korzyści ekonomicznych płynących z Projektu założono, 
iż SIOZ pozwoli osiągnąć podobną jak w Szwecji oszczędność czasu pracy 
lekarzy i farmaceutów. Wartość korzyści ekonomicznych w tym przypadku stanowi 
iloczyn: 

► zaoszczędzonego czasu pracy założonego na poziomie 30 min dziennie, 

► liczby lekarzy i farmaceutów aktywnych zawodowo w Polsce (założonej na 
stałym poziomie ponad 138 tys. osób w całym okresie odniesienia), oraz 

► wartości czasu pracy lekarzy i farmaceutów (obliczonej na podstawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia 
w I półroczu 2008 roku powiększonego o koszty pracy ponoszone przez 
pracodawcę i indeksowanego dynamiką realnego wzrostu płac oraz założonej 
przeciętnej liczby godzin pracy). 

Agregacja rocznych korzyści ekonomicznych płynących z oszczędności czasu 
pracy w okresie od 2014 do 2023 roku, po zdyskontowaniu na dzień 1 stycznia 
2009 roku daje wartość 2 518 803 tys. PLN. 

12.2.1.3.3.2 Oszczędność kosztów recept płynąca z wprowadzenia elektronicznej 
obsługi recepty 

Dane wykorzystane do porównania zostały zaczerpnięte z raportu218 
przygotowanego przez doradców ESYS, TanJent, empirica. Raport prezentuje 
zmianę jednostkowego kosztu recepty z prawie 3,50 EUR w 2002 roku, 
gdy większość stanowiły recepty papierowe do około 1,30 EUR w 2008 roku, 
gdy większość stanowiły recepty elektroniczne219. Szacuje się, iż w 2007 roku 
w Szwecji 81% recept było obsługiwanych właśnie za pomocą systemu 
elektronicznego220. 

                                                        

216 ICT w służbie ochrony zdrowia, dr n. med. Michał Kamiński, dr Mariusz Duplaga, dr Adam 
Kozierkiewicz, Konfederacja Pracodawców Polskich. (str. 38). 

217 „Descriptive report on site study results: Apoteket and Stockholm County Council, Sweden – 
eRecept, an ePrescribing application”, ESYS, TanJent, empirica, Bonn, luty 2006 
http://www.ehealth-impact.org/case_tool/data/binary/d9448cc8ce8d4b44ab01f211908dd02f.pdf 

218 „Descriptive report on site study results: Apoteket and Stockholm County Council, Sweden – 
eRecept, an ePrescribing application”, ESYS, TanJent, empirica, Bonn, luty 2006 
http://www.ehealth-impact.org/case_tool/data/binary/d9448cc8ce8d4b44ab01f211908dd02f.pdf 

219 „Descriptive report on site study results: Apoteket and Stockholm County Council, 
Sweden – eRecept, an ePrescribing application”, ESYS, TanJent, empirica, Bonn, luty 2006 
http://www.ehealth-
impact.org/case_tool/data/binary/d9448cc8ce8d4b44ab01f211908dd02f.pdf 

220 European Commission, Information Society and Media Directorate, General 
Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe 2008, Country Profile: 
Sweden, str. 4 
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Dla przeprowadzenia obliczeń założono, że redukcja kosztów będzie wynikała 
z braku potrzeby użycia druków papierowych. Koszt wytworzenia oprogramowania 
niezbędnego do wytworzenia recepty elektronicznej został uwzględniony 
w nakładach inwestycyjnych, dlatego uniknięcie wydatków na druki papierowe 
(ale również na naklejki z kodami kreskowymi) w całości stanowić będzie 
oszczędność. 

Kalkulacja korzyści ekonomicznych związanych z redukcją kosztów recept 
opierała się na założeniach dotyczących: 

► liczby recept (założonej na poziomie 584 mln sztuk w 2009 roku, a następnie 
prognozowanej na podstawie zmian demograficznych), 

► jednostkowej oszczędności kosztu jednej recepty (założonej na 
konserwatywnym, stałym poziomie 1,80 PLN za 100 recept w całym okresie 
odniesienia). 

Zdyskontowana na dzień 1 stycznia 2009 roku wartość tych korzyści wyniosła 
50 631 tys. PLN. 

Dodatkowy efekt płynący z redukcji ilości błędnych recept nie został wyceniony 
ze względu na brak wiarygodnych danych dla Polski. Jednak należy zaznaczyć, 
że dzięki wprowadzeniu e-recepty szacuje się, że liczba błędnie wypisanych 
recept spadnie o 15%221 oraz że wystąpi dodatkowy efekt w postaci 
zabezpieczenia przed podrabianiem recept. 

12.2.1.4 Oszczędności kosztów finansowych płynących z tytułu 
skrócenia czasu refundacji świadczeń 
Okres refundacji zrealizowanych świadczeń medycznych ma realny wpływ na 
koszty finansowania ochrony zdrowia. W przypadku, gdy okres wpłynięcia 
środków od płatnika do świadczeniodawcy za wykonane usługi jest dłuższy niż 
okres regulowania zobowiązań świadczeniodawcy wobec personelu medycznego 
za realizację tych usług, to z perspektywy finansowania danego świadczenia 
występuje konieczność ponoszenia przez jednostki ochrony zdrowia dodatkowych 
kosztów, które wynikają z możliwości alternatywnego zaangażowania środków.  

Ze względu na wysoką wartość refundowanych świadczeń koszty te w systemie 
ochrony zdrowia są znaczące. Umowy rozliczeniowe pomiędzy płatnikiem 
i usługodawcami, a także ustawodawstwo krajowe regulują sposób rozliczania 
świadczeń zdrowotnych. Jednak dodatkowym warunkiem szybkiego odzyskania 
środków jest ujednolicone i wiarygodne raportowanie wykonania świadczeń. 
Oczekuje się, że elektroniczna ewidencja świadczonych usług znacznie 
udoskonali system przekazywania raportów z wykonania usług płatnikom i dzięki 
temu umożliwi szybszy dostęp do należnych środków. 

Analiza dotychczasowych doświadczeń wynikających z rozliczenia usług 
wskazuje, iż obecnie przeciętny czas oczekiwania na refundację wynosi około 
25 dni. Założono, iż wprowadzenie elektronicznej ewidencji usług pozwoli skrócić 
ten czas o 8 dni po stronie płatnika (obecnie NFZ ma 15 dni na weryfikację 
i dokonanie płatności). Założono, iż korzyść ta będzie wynikać z możliwości 
szybszego sprawdzenia poprawności i wiarygodności przysyłanych przez 
świadczeniodawców raportów i szybszej refundacji środków. 

Przeciętny stan należności z tytułu refundacji świadczeń został oszacowany 
na podstawie kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez NFZ 
zaczerpniętych ze ”Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia 

                                                        

221 „Descriptive report on site study results: Apoteket and Stockholm County Council, 
Sweden – eRecept, an ePrescribing application”, ESYS, TanJent, empirica, str. 5 
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za 2007 rok”. W oparciu o powyższy dokument przyjęto, że roczna wartość 
kontraktów refundowanych przez płatnika będzie stała w całym okresie 
odniesienia (podejście ostrożne wziąwszy pod uwagę proces starzenia się 
społeczeństwa) i będzie kształtowała się na poziomie 39 932 tys. PLN. Założono, 
iż „ścieżka dojścia” do poziomu maksymalnych docelowych korzyści będzie 
identyczna jak w przypadku korzyści z wprowadzenia e-recepty. 

Wartość oszczędności dla wszystkich świadczeniodawców została policzona na 
podstawie oszczędności kosztów finansowych z tytułu skrócenia zamrożenia 
środków na skutek przyspieszenia refundacji świadczeń przez płatnika (będącej 
efektem przyspieszenia procesu weryfikacji realizacji świadczeń). Wartość 
oszczędności została obliczona na bazie stopy procentowej WIBOR jednoroczny 
zgodnej z Wytycznymi MRR i zaprezentowanej w rozdziale 11.1.3. 

Zdyskontowana na dzień 1 stycznia 2009 roku wartość tych korzyści została 
oszacowana na poziomie 241 662 tys. PLN. 

Kalkulacja korzyści wynikających ze skrócenia okresu refundacji świadczeń 
została szczegółowo przedstawiona w Arkuszu 9 w Załączniku 2. 

12.2.1.5 Koszty zewnętrzne 
Ze względu na fakt, iż analiza kosztów i korzyści bada wpływ Projektu z szerszej 
perspektywy niż analiza finansowa, zostały uwzględnione w niej również 
dodatkowe koszty, które niesie ze sobą implementacja SIOZ. Pojęcie kosztów 
zewnętrznych w niniejszym dokumencie jest używane w szerokim jego znaczeniu 
jako wszystkie powiązania kosztowe wynikające z realizacji Projektu 
i gwarantujące osiągnięcie korzyści na omawianym w Studium Wykonalności 
poziomie. Ich ocena podobnie jak i ocena korzyści ekonomicznych opiera się na 
stwierdzeniu, że choć nie stanowią one przepływów pieniężnych bezpośrednio 
związanych z Beneficjentem i Projektem to jednak ich poniesienie jest niezbędne 
dla uzyskania korzyści na odpowiednim poziomie lub jest konsekwencją 
implementacji Projektu. Wyróżnione zostały trzy podstawowe grupy kosztów 
zewnętrznych: 

► koszt dostosowania istniejących systemów IT w jednostkach ochrony zdrowia 
do wymogów Projektu, 

► koszt wytworzenia części systemu administracyjnego, która jest realizowana 
w ramach projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2), 

► koszt dostosowania części rejestrów podmiotowych. 

Powyższe koszty przedstawiają możliwe do skwantyfikowania koszty, których 
poniesienie jest niezbędne w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z Projektu. 

12.2.1.5.1 Koszt dostosowania istniejących systemów IT w jednostkach 
ochrony zdrowia do wymogów Projektu 

Oszacowanie kosztów dostosowania systemów IT w jednostkach ochrony zdrowia 
do wymogów Projektu zostało oparte na założeniu, iż poprzez przymus 
legislacyjny do czasu rozpoczęcia funkcjonowania Projektu wszyscy 
świadczeniodawcy będą dysponowali infrastrukturą informatyczną w mniejszym 
lub większym stopniu spełniającą wymogi SIOZ (już w chwili obecnej istotna część 
świadczeniodawców posiada bądź jest na etapie planowania i wdrożenia 
odpowiedniej infrastruktury informatycznej). 
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Z tego względu koszty związane z implementacją Projektu ograniczają się do 
dostosowania do SIOZ istniejących oraz planowanych do wdrożenia systemów 
informatycznych u świadczeniodawców. Zakłada się, iż koszty dostosowania będą 
ponoszone w latach 2013-2016. Przyjęto, że: 

► na koniec 2013 roku 25% jednostek ochrony zdrowia będzie posiadać 
dostosowane do SIOZ systemy IT, 

► na koniec 2014 roku 50% jednostek ochrony zdrowia będzie posiadać 
dostosowane do SIOZ systemy IT, 

► na koniec 2015 roku 75% jednostek ochrony zdrowia będzie posiadać 
dostosowane do SIOZ systemy IT, 

► na koniec 2016 roku 100% jednostek ochrony zdrowia będzie posiadać 
dostosowane do SIOZ systemy IT, 

► od początku 2017 roku wszystkie jednostki ochrony zdrowia będą mogły 
w pełni korzystać z rozwiązań wdrażanych w ramach Projektu. 

Od roku 2013 ponoszone będą przez dostosowane jednostki ochrony zdrowia 
koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. 

Do kalkulacji kosztów wytworzenia i utrzymania dostosowanych systemów 
przyjęto następujące założenia ilościowe. 

Tabela 140 Założenia ilościowe do kalkulacji kosztów wytworzenia i utrzymania 
dostosowanych systemów IT w jednostkach ochrony zdrowia 

Założenia ilościowe do kalkulacji kosztów zewnętrznych Liczba jednostek Koszt dostosowania Koszt utrzymania
Szpitale [ - ] [ PLN] [ PLN]

szpitale małe (do 100) 202 250 000                      27 778                        
szpitale średnie (101 - 300) 316 750 000                      83 333                        
szpitale duże 301 - 500 128 1 250 000                   138 889                      
szpitale wielkie powyżej 500 102 1 500 000                   166 667                      

Praktyki lekarskie
grupowa 966 6 750                          750                             
indywidualna 69 032 2 250                          250                             

Ambulatoryjne zakłady opieki zdrowotnej
służby medycyny pracy 784 2 250                          250                             
pozostałe 13 422 6 750                          750                             

Ambulatoryjne zakłady opieki zdrowotnej MON
przychodnie MON 246 11 250                        1 250                          
ambulatorium MON 195 4 500                          500                             

Ambulatoryjne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA
przychodnie MSWiA 43 11 250                        1 250                          
ambulatorium MSWiA 61 4 500                          500                              

Źródło: Dane CSIOZ, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008, 31.12.2007, 
Podstawowe Dane z Zakresu Ochrony Zdrowia w 2007 r., 31.12.2007, obliczenia własne. 

Dane o liczbie szpitali zostały oparte na szczegółowych informacjach, 
zawierających podział ze względu na wielkość szpitali i rodzaj prowadzonej 
praktyki, zaprezentowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny222. 

Szacując wysokość kosztów dostosowania i utrzymania systemów 
informatycznych dla poszczególnych rodzajów jednostek uwzględniono: 

► charakter jednostki, 

► liczbę personelu medycznego, oraz 

                                                        

222 "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r.", GUS, Warszawa 2008; 
"Biuletyn Statystyczny 2008 Ministerstwa Zdrowia", CSIOZ, Warszawa 2008 
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► ilość łóżek (w przypadku szpitali). 

Koszty dostosowania systemów informatycznych, wykorzystywanych przez 
poszczególne grupy usługodawców, do współpracy z systemem SIOZ oraz 
dodatkowe koszty utrzymania systemów zostały oszacowane na podstawie 
średnich kosztów nabycia licencji, wdrożenia i utrzymania nowego systemu 
informatycznego dla poszczególnych grup usługodawców. 

Do kalkulacji kosztów wytworzenia i utrzymania dostosowanych systemów 
przyjęto następujące założenia: 

► szacowana liczba personelu medycznego (użytkowników systemu 
informatycznego) w: 

o szpitalach małych (do 100 łóżek) – 67 osób, 

o szpitalach średnich (od 101 do 300 łóżek) – 200 osób, 

o szpitalach dużych (od 301 do 500 łóżek) – 333 osoby, 

o szpitalach wielkich (powyżej 500 łóżek) – 400 osób, 

o indywidualnych praktykach lekarskich – 1 osoba, 

o grupowych praktykach lekarskich – 3 osoby, 

o ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej (medycyna pracy) – 1 
osoba, 

o ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej (pozostałe) – 3 osoby, 

o przychodniach MON i MSWiA – 5 osób, 

o zakładach ambulatoryjnych MON i MSWiA – 3 osoby, 

► szacowany średni koszt licencji dla pojedynczego użytkownika systemu 
informatycznego: 

o w przypadku szpitali – 5000 PLN, 

o w przypadku praktyk indywidualnych i grupowych oraz ambulatoryjnych 
zakładów opieki zdrowotnej – 3000 PLN, 

► szacowany koszt wdrożenia nowego systemu – ok. 50% kosztów nabycia 
licencji, 

► szacowany koszt utrzymania nowego systemu w okresie 3 lat – ok. 50% 
kosztów nabycia licencji oraz wdrożenia systemu, 

► szacowany koszt dostosowania istniejącego systemu – ok. 50% kosztów 
nabycia licencji oraz wdrożenia nowego systemu, 

► szacowany dodatkowy koszt utrzymania dostosowanego systemu w okresie 
3 lat – ok. 50% kosztów utrzymania nowego systemu. 

Koszty zewnętrzne oparte na powyższych założeniach zostały obliczone dla 
poszczególnych lat funkcjonowania systemu (pełna kalkulacja kosztów 
zewnętrznych została przedstawiona w Arkuszu 9 w Załączniku 2).  

Zgodnie z szacunkami całkowita wartość kosztów dostosowania i utrzymania 
systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia w okresie odniesienia, 
zdyskontowana na dzień 1 stycznia 2009 roku, wyniosła 1 155 968 tys. PLN. 
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12.2.1.5.2 Koszt wytworzenia części systemu administracyjnego realizowanej 
w ramach projektu pt. „Platforma udostępniania on-line 
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 
medycznych” 

Zakłada się, iż koszty wytworzenia części systemu administracyjnego, o której 
mowa w tytule zostanie poniesiony przed zakończeniem realizacji Projektu. 
Przyjęto, iż po wytworzeniu systemu ponoszone będą koszty operacyjne oraz 
koszty odtworzeniowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wytworzonej 
infrastruktury informatycznej. 

Koszt wytworzenia części systemu administracyjnego, która jest realizowana 
w ramach projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2), jest kosztem zewnętrznym ze 
względu na fakt, iż realizuje on ważne funkcje związane z zarządzaniem 
zabezpieczeniami. System administracyjny, którego elementem jest moduł 
zarządzania prywatnością i zabezpieczeniami, jest podzielony pomiędzy niniejszy 
Projekt i projekt „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2). Bez poniesienia dodatkowego 
kosztu modułu zarządzania prywatnością i zabezpieczeniami nie byłoby możliwe 
osiągnięcie w pełni opisanych wcześniej korzyści ekonomicznych wycenionych 
metodą WTP i metodą porównawczą. Z tego względu jako koszt zewnętrzny 
uznano tę część modułu, która nie jest objęta Projektem, a jest niezbędna do 
prawidłowego jego funkcjonowania. W szczególności dodatkowe koszty obejmują 
realizację takich funkcjonalności jak: zarządzanie tożsamością, uwierzytelnianie 
użytkowników i zarządzanie uprawnieniami, autoryzacja i kontrola dostępu, podpis 
elektroniczny (składanie i weryfikowanie podpisów). 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu „Platforma udostępniania 
on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2) 
zostały zamieszczone w odrębnym studium wykonalności opracowanym dla tego 
projektu. 

Wartości kosztów zewnętrznych zostały zaczerpnięte z obliczeń wykonanych 
na potrzeby studium wykonalności dla ww. projektu, a ich zdyskontowana 
na 1 stycznia 2009 roku wartość wyniosła 30 107 tys. PLN. 

12.2.1.5.3 Koszt dostosowania części rejestrów podmiotowych 

Jednym z istotnych czynników dla osiągnięcia pełnych korzyści z realizacji 
Projektu jest odpowiednie wykorzystanie danych znajdujących się w istniejących 
rejestrach medycznych. Przyjęto ostrożne założenie, iż część z nich nie będzie 
mogła być bezpośrednio wykorzystana w dotychczasowym kształcie. W celu 
osiągnięcia maksymalnych korzyści z niniejszego Projektu niezbędna będzie 
informatyzacja niektórych rejestrów podmiotowych lub ich dostosowanie w celu 
umożliwienia efektywnego pobierania z nich danych. Działania te są przedmiotem 
innego projektu w ramach SIOZ. Dla potrzeb niniejszej analizy koszt ten ujęto jako 
koszt zewnętrzny, który musi być poniesiony w celu osiągnięcia korzyści 
wycenionych metodą WTP. 

Zakłada się, iż koszt dostosowania części rejestrów podmiotowych zostanie 
poniesiony przed zakończeniem realizacji Projektu, a następnie ponoszone będą 
koszty utrzymania wytworzonej infrastruktury informatycznej. 

Poziom kosztów dostosowania i utrzymania części rejestrów podmiotowych został 
oszacowany na podstawie dokumentu "Studium Wykonalności dla projektu 
Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymaniem 
i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy 
publiczne, w tym administrację państwową i samorządową” (P3) z dnia 
21 listopada 2008 roku, który docelowo przewiduje informatyzację wszystkich 
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rejestrów medycznych. Przyjęto, iż w celu prawidłowego funkcjonowania Projektu 
niezbędne może się okazać dostosowanie maksymalnie 3 z 18 podmiotowych 
rejestrów medycznych. Integracja z pozostałymi rejestrami zostanie zapewniona 
z wykorzystaniem mechanizmów konsolidacji danych przewidzianych w zakresie 
Systemu Obsługi Rejestrów. 

Zdyskontowana na 1 stycznia 2009 roku wartość tego kosztu zewnętrznego 
wynosi 12 885 tys. PLN.  

12.2.2 Wyeliminowanie transferów 

Dokonywana w pierwszym etapie na potrzeby analizy ekonomicznej korekta 
przepływów finansowych, dotyczy w szczególności: 

► efektów fiskalnych, 

► transferów. 
W ramach powyższych korekt na potrzeby analizy ekonomicznej z przepływów 
pieniężnych usunięty został w pierwszej kolejności podatek VAT stanowiący dla 
Beneficjenta koszt kwalifikowalny, szczegółowo opisany w punkcie 11.1.5. 

Na kolejnym etapie wszystkie wydatki związane z Projektem (tj. nakłady 
inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe oraz koszty operacyjne) zostały 
skorygowane o transfery. Działanie to miało na celu wyłączenie z kosztów 
Projektu tych przepływów pieniężnych, które nie stanowią kosztów ani korzyści 
ekonomicznych, natomiast wiążą się jedynie z transferem środków pomiędzy 
grupami społecznymi. 

Zgodnie z przyjętym założeniem wynagrodzenia stanowią 1/3 wartości kosztów 
jednostkowych wydatków związanych z kosztami osobowymi. Wyjątek stanowią 
etaty przewidziane w ramach CSIOZ związane z zarządzaniem Projektem, które 
w 100% stanowią koszty osobowe, gdyż w tym przypadku występuje 
bezpośrednie zatrudnienie pracowników. Na potrzeby korekty obliczony został 
przeciętny udział narzutów na wynagrodzenia ponoszonych przez pracodawcę 
i pracownika zawartych w koszcie jednostkowym brutto. Ponieważ analiza 
ekonomiczna została opracowana na bazie cen netto dokonano przeliczenia 
udziału narzutów w kwocie brutto na udział w kwocie netto. 

Suma transferów w stawce godzinowej netto wynosi 16,30%, zaś suma transferów 
dla etatów przewidzianych w ramach CSIOZ wynosi 36,09%. 

Przy użyciu powyższych obliczeń wyznaczone zostały parametry, przy pomocy 
których dokonano korekty wszystkich wydatków Projektu związanych z kosztami 
osobowymi. Szczegóły założeń ekonomicznych zostały umieszczone w Arkuszu 2 
w Załączniku 2, zaś obliczenia zostały zaprezentowane w Arkuszu 10 
w Załączniku 2. 

12.2.3 Wycena czynników produkcji według cen 
ukrytych i kosztu alternatywnego 

Ceny rozrachunkowe odzwierciedlają koszt alternatywny (dla społeczeństwa) 
wykorzystania dodatkowej ilości danego zasobu. W przypadku rynku 
konkurencyjnego, cena równowagi odzwierciedla koszt alternatywny dla 
społeczeństwa. Wówczas cena rozrachunkowa jest taka sama jak cena rynkowa. 
Problem powstaje w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rynkiem 
niekonkurencyjnym, tj. monopolem bądź rynkiem regulowanym dla takich ważnych 
zasobów jak elektryczność czy siła robocza. 
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Oprócz usunięcia wpływu efektów fiskalnych i transferów w ramach analizy 
ekonomicznej dokonana została korekta wartości przedstawionych w analizie 
finansowej w celu eliminacji zniekształceń spowodowanych niedoskonałościami 
rynku, które sprawiają, że nominalne ceny i płace nie odzwierciedlają 
rzeczywistego kosztu ekonomicznego. 

Na potrzeby analizy ekonomicznej Projektu założono, że ceny rynkowe 
poszczególnych czynników i produktów nie odbiegają istotnie od cen 
kalkulacyjnych. Z tego względu zastosowano wspólny, standardowy współczynnik 
przeliczeniowy (SWP)223. Na podstawie szacunkowych danych dotyczących Polski 
za okres od stycznia do grudnia 2008 roku uzyskano wskaźnik SWP na poziomie 
0,9981.224 Dzięki wprowadzeniu standardowego współczynnika przeliczeniowego 
możliwa była eliminacja z obliczeń niedoskonałości rynku, jaką jest występowanie 
barier handlowych. Cła i podatki handlowe zaburzają hipotetyczne ceny, które 
występowałyby na rynku gdyby nie istniały bariery handlowe. W związku z tym 
efekty wynikające z polityki handlowej muszą być usunięte z obliczeń. Na potrzeby 
analizy ekonomicznej wszystkie przepływy pieniężne z analizy finansowej 
wynikające z zakupu zasobów podlegających wymianie międzynarodowej 
(ang. tradeable goods) wykorzystywanych w Projekcie zostały skorygowane przy 
pomocy współczynnika SWP. 

Przepływy finansowe Projektu uwzględniające korekty dokonane na potrzeby 
analizy ekonomicznej przedstawia Arkusz 10 w Załączniku 2 (założenia 
ekonomiczne do przeprowadzonych obliczeń prezentuje Arkusz 2 w Załączniku 2). 

12.2.4 Szczegółowe założenia do analizy ekonomicznej 

12.2.4.1 Wartość rezydualna 
Jednym z zagadnień rozważanych przy ocenie Projektu jest wartość rezydualna. 
Zastosowanie wartości rezydualnej wynika z faktu, iż okres odniesienia Projektu 
kończy się po upływie 15 lat tj. w 2023 roku, co nie jest tożsame z zakończeniem 
występowania korzyści generowanych przez Projekt. Ich trwanie po okresie 
odniesienia wymaga uwzględnienia przy ocenie efektowności ekonomicznej 
Projektu. 

Do obliczenia wartości rezydualnej zastosowano model Gordona. Stopa 
dyskontowa (podobnie jak w całej analizie ekonomicznej) została przyjęta na 
poziomie 5,5%. Założono wskaźnik wzrostu wartości korzyści po okresie 
odniesienia na poziomie 0%, co jest podejściem istotnie konserwatywnym (w 
praktyce często zakładany jest poziom wzrostu proporcjonalny do dynamiki 
wzrostu PKB). Wysokość strumienia przeciętnych rocznych korzyści netto 
niezbędna do oszacowania wartości rezydualnej została wyznaczona na 
podstawie średniej nadwyżki korzyści społecznych obliczonych na podstawie 
metody willingness-to-pay (rozdział 12.2.1.2.3), szacunków dotyczących skrócenia 
czasu rozliczeń (rozdział 12.2.1.4) i benchmarkingu rozwiązań e-recepty (rozdział 
12.2.1.3.3) nad sumą kosztów realizacji Projektu i kosztów zewnętrznych w latach 
2018-2022. 

                                                        

223 Jednostka ds. Ewaluacji, Komisja Europejska, „Guide to cost-benefit analysis of 
investment projects”, 16 czerwiec 2008 r., str. 40 

224 SWP obliczono według wzoru: (M + X) / ((M + Tm) + (X - Tx)), gdzie: M – import ogółem, 
X – eksport ogółem, Tm – podatki importowe, Tx – podatki eksportowe 
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Wartość rezydualna netto Projektu zdyskontowana na 1 stycznia 2009 roku 
wyniosła 22 457 171 tys. PLN. 

12.3 Ocena efektywności społeczno-
ekonomicznej 

12.3.1 Definicje wskaźników ekonomicznych 

12.3.1.1 Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji (ENPV) 
Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji jest różnicą ogółu 
zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z Projektem. 

Ekonomiczna bieżąca wartość netto projektu została obliczona według 
następującego wzoru. 
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SE salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez 
projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu odniesienia (wartości 
od 0 do n) 

a współczynnik dyskontowy 

r przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa 

12.3.1.2 Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 
(EIRR) 
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji jest równa stopie dyskonta, 
dla której wartość ENPV wynosi zero (zdyskontowane korzyści są równe 
zdyskontowanym kosztom projektu). EIRR określa ekonomiczna stopę zwrotu 
z projektu. 
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Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została obliczona według 
następującego wzoru. 
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12.3.1.3 Wskaźnik efektywności ekonomicznej (B/C) 
Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy 
zdyskontowanych kosztów generowanych w całym horyzoncie czasowym. 

Wskaźnik efektywności ekonomicznej został obliczony według następującego 
wzoru. 
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CE strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt 
w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy 

t numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu odniesienia (wartości od 
0 do n) 

a współczynnik dyskontowy 

r przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa 

 

12.3.2 Wyniki analizy ekonomicznej 

Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania dotyczą dwóch wariatów 
inwestycyjnych: 

► wariantu inwestycyjnego W1, 
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► wariantu inwestycyjnego W2. 

Różnice dotyczące wielkości nakładów finansowych pomiędzy powyższymi 
wariantami nie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne. Wynika to 
z faktu, iż odmienny sposób organizacji infrastruktury informatycznej 
zaproponowany w obu wariantach nie wpływa na podstawowe funkcjonalności 
Projektu. W szczególności dotyczy to funkcjonalności, których efekty były 
kwantyfikowane (m.in. korzyści wyceniane metodą WTP nie zależą od wariantu 
realizacji). Z tego względu Projekt będzie generował korzyści ekonomiczne na tym 
samym poziomie w obu wariantach. 

Wskaźniki ekonomiczne Projektu zostały poddane analizie przez pryzmat obu 
wariantów inwestycyjnych. 

Na ekonomiczną bieżącą wartość netto Projektu składają się korzyści społeczne 
pomniejszone o koszty zewnętrzne oraz koszty realizacji i eksploatacji Projektu 
w całym okresie odniesienia. Prezentację schematu obliczania elementów 
składających się na ostateczną wartość ENPV przedstawia Rysunek 107. 

Rysunek 107 Schemat obliczenia ekonomicznej bieżąca wartości netto 
inwestycji (ENPV) 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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Punktem wyjścia do kalkulacji są przepływy finansowe ujęte w analizie finansowej, 
które zostają przeliczone na ceny kalkulacyjne (poprzez standardowy 
współczynnik przeliczeniowy, SWP), a następnie skorygowane o transfery i efekty 
fiskalne (m.in. poprzez pomniejszenie przepływów o podatki pośrednie). 

W kolejnych krokach przepływy finansowe zostały skorygowane o korzyści 
ekonomiczne i koszty zewnętrzne. 

Rysunek 108 przedstawia korzyści ekonomiczne w latach 2013-2023 
zaprezentowane w podziale na źródło pochodzenia korzyści. Wycenę korzyści 
ekonomicznych przeprowadzono za pomocą: 

► metody willingness-to-pay (korzyści dla usługobiorców), 

► metody benchmarkingu (korzyści dla świadczeniodawców i aptek wynikające 
z zastosowania e-recepty skwantyfikowane na podstawie szacowanej 
oszczędności czasu pracy lekarzy i farmaceutów oraz zmniejszenia 
szacowanego jednostkowego kosztu recepty), 

► szacunków korzyści finansowych wynikających z usprawnienia wymiany 
informacji skutkującej usprawnieniami w finansowaniu świadczeniodawców 
(korzyść dla świadczeniodawców). 

Rysunek 108 Korzyści społeczne w latach 2013-2023 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Rysunek 108 obrazuje zmianę jakościową, jaka nastąpi w ochronie zdrowia dzięki 
wprowadzeniu Projektu. Po okresie przejściowym, w którym w SIOZ będą 
gromadzone dane oraz pracownicy będą uczyli się obsługi oprogramowania, 
korzyści ekonomiczne ustabilizują się na stałym poziomie ponad 2,8 mld PLN 
rocznie. Znaczną wartość korzyści należy tłumaczyć wysoką innowacyjnością 
wprowadzonego rozwiązania oraz jego ogólnokrajowym zasięgiem (Projekt nie 
ogranicza liczby beneficjentów, gdyż będą mogły z niego korzystać wszyscy 
świadczeniodawcy, również prywatni). 

Wykres kołowy (Rysunek 109) przedstawia zagregowane korzyści w podziale na 
źródła ich występowania, które pokazują wielkość poszczególnych korzyści 
ekonomicznych w stosunku do całości korzyści ekonomicznych. 
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Rysunek 109 Struktura skwantyfikowanych korzyści społecznych 
zdyskontowanych na 1 stycznia 2009 r.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Analiza struktury zdyskontowanych na 1 stycznia 2009 roku korzyści 
ekonomicznych generowanych przez Projekt w latach 2014-2023 wskazuje, 
iż 79% wycenionych efektów stanowią korzyści dla usługobiorców. Korzyści 
płynące z wprowadzenia rozwiązań e-recepty, w tym oszczędność czasu pracy 
lekarzy i farmaceutów oraz zmniejszenie jednostkowego kosztu recepty, generuje 
19% korzyści ekonomicznych. Korzyści płynące z ograniczenia kosztów 
finansowania dzięki skróceniu czasu refundacji świadczeń kształtują się na 
poziomie około 2%. 

Należy pamiętać, iż omówiona struktura korzyści dotyczy jedynie efektów 
możliwych do kwantyfikacji (tych, dla których istniała metodologia umożliwiająca 
rzetelne określenie wartości). Struktura wszystkich korzyści będzie kształtować się 
inaczej. Z pewnością zostanie ona uzupełniona o szereg korzyści dla 
usługobiorców, świadczeniodawców, personelu medycznego, płatnika, aptek 
i administracji publicznej. Rozważania dotyczące korzyści i obszarów ich 
wystąpienia są opisane w rozdziale 12.1.1. 

Znaczna wartość potencjalnych korzyści ekonomicznych dla usługobiorców 
wynika w dużej mierze z opisanych wcześniej problemów ochrony zdrowia 
w Polsce ograniczających pacjentom możliwość dotarcia do usług medycznych 
wysokiej jakości. Z jednej strony pacjenci spotykają się z korupcjogennymi 
rozwiązaniami, a z drugiej strony nie są w stanie obecnie otrzymywać w szybki 
sposób wszystkich niezbędnych informacji zarówno dotyczących własnej historii 
choroby jak i możliwości leczenia na terenie kraju. Międzynarodowe badania 
w zakresie jakości ochrony zdrowia wskazują na wiele słabości polskiej ochrony 
zdrowia, w tym na brak dostępu do rzetelnej informacji. Wskaźnik EPEI 2009 
(Euro Patent Empowerment Index 2009) przypisujący dużą wagę do rozwiązań 
informacyjnych poprawiających efektywność funkcjonowania systemu oraz 
przestrzeganie praw pacjenta plasuje Polskę dopiero na 25 miejscu wśród 31 
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krajów europejskich225. Wskazuje to na znaczne niedostosowanie aktualnych 
rozwiązań do potrzeb usługobiorców i możliwości Polski, jak również na 
możliwość osiągnięcia dużych korzyści krańcowych z inwestycji w ochronę 
zdrowia, w tym w e-Zdrowie. 

Tabela 141 i Tabela 142 na kolejnych stronach prezentują dokładne wartości 
przepływów wziętych pod uwagę w ramach analizy ekonomicznej w ujęciu 
rocznym dla wariantów W1 i W2. Przepływy te obejmują wyniki kwantyfikacji 
korzyści i kosztów ekonomicznych oraz skorygowane dla potrzeb analizy 
ekonomicznej przepływy finansowe.

                                                        

225 The Empowerment of the European Patient 2009 – options and implications Report, 
Health Consumer Powerhouse AB, 31.03.2009, str. 29 
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Tabela 141 Koszty i korzyści ekonomiczne Projektu w wariancie W1 w ujęciu rocznym (tys. PLN) 
Rok 2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013              2014              2015              2016              2017              2018              2019              2020              2021              2022              2023                 

Koszty i korzyści Projektu (80)            (2 153)       (70 348)     (56 069)     (156 972)   (150 696)   (333 938)   379 587    1 054 474 1 696 195 2 646 117 2 663 639 2 676 689 2 660 913 2 703 548 2 721 129 51 556 065  
Skorygowane przepływy finansowe netto (80)                 (2 153)            (69 764)          (53 316)          (153 736)        (137 934)        (93 872)          (40 764)          (33 014)          (54 599)          (36 303)          (32 962)          (34 092)          (53 778)          (37 393)          (34 506)          (35 672)             

Nakłady inwestycyjne, w tym (80)                 (2 153)            (69 763)          (50 175)          (149 445)        (127 458)        (68 689)          (10 183)          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    
wydatki związane z kosztami osobowymi -                -                (35 278)         (46 930)         (143 075)       (88 441)         (41 884)         (9 221)           -                -                -                -                -                -                -                -                -                   
pozostałe (80)                (2 153)           (34 484)         (3 245)           (6 370)           (39 017)         (26 805)         (962)              -                -                -                -                -                -                -                -                -                   

Nakłady odtworzeniowe -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (524)               (21 625)          (3 236)            -                 (473)               (19 514)          (2 920)            -                 (427)                  
Koszty operacyjne -                 -                 (2)                   (3 141)            (4 290)            (10 476)          (25 183)          (30 581)          (32 490)          (32 974)          (33 066)          (32 962)          (33 619)          (34 264)          (34 472)          (34 506)          (35 245)             

wydatki związane z kosztami osobowymi -                 -                 (2)                   (2 157)            (2 611)            (5 819)            (11 741)          (15 338)          (17 617)          (18 423)          (18 907)          (19 145)          (20 137)          (21 071)          (21 633)          (21 975)          (23 016)             
pozostałe -                 -                 (0)                   (985)               (1 679)            (4 657)            (13 442)          (15 243)          (14 873)          (14 551)          (14 159)          (13 817)          (13 483)          (13 193)          (12 839)          (12 530)          (12 229)             

Przychody -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    

Wartość rezydualna 48 821 517       

Korzyści ekonomiczne -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 684 444         1 375 762      2 074 033      2 779 578      2 793 967      2 808 484      2 823 480      2 838 450      2 853 407      2 868 361         
eRecepty -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 112 850         233 193         361 409         497 898         514 460         531 583         549 289         567 594         586 519         606 085            
refundacja świadczeń -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 12 472           24 944           37 415           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887              
willingness-to-pay -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 559 122         1 117 625      1 675 209      2 231 793      2 229 620      2 227 013      2 224 304      2 220 969      2 217 001      2 212 388         

Koszty zewnętrzne -                 -                 (583)               (2 753)            (3 236)            (12 761)          (240 066)        (264 094)        (288 273)        (323 239)        (97 158)          (97 366)          (97 703)          (108 790)        (97 510)          (97 773)          (98 140)             
dostosowanie istniejących systemów usługodawców -                 -                 -                 -                 -                 -                 (238 641)        (262 505)        (286 369)        (310 234)        (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)             
wytworzenie modułu zarządzania prywatnością i zabezpieczeniami -                 -                 (583)               (2 008)            -                 (11 859)          (485)               (508)               (533)               (11 939)          (588)               (617)               (649)               (12 058)          (718)               (755)               (795)                  
dostosowanie rejestrów -                 -                 -                 (745)               (3 236)            (902)               (940)               (1 080)            (1 371)            (1 067)            (1 114)            (1 292)            (1 597)            (1 275)            (1 336)            (1 561)            (1 889)               

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium Wykonalności 
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Tabela 142 Koszty i korzyści ekonomiczne Projektu w wariancie W2 w ujęciu rocznym (tys. PLN) 
Rok 2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013              2014              2015              2016              2017              2018              2019              2020              2021              2022              2023                 

Koszty i korzyści Projektu (80)            (2 153)       (70 392)     (57 992)     (152 633)   (203 349)   (342 458)   371 922    1 047 805 1 659 879 2 639 772 2 657 434 2 670 671 2 628 142 2 697 831 2 715 592 51 346 101  
Skorygowane przepływy finansowe netto (80)                 (2 153)            (69 808)          (55 240)          (149 397)        (190 587)        (102 393)        (48 429)          (39 683)          (90 915)          (42 648)          (39 167)          (40 110)          (86 548)          (43 109)          (40 042)          (41 102)             

Nakłady inwestycyjne, w tym (80)                 (2 153)            (69 807)          (52 098)          (145 107)        (179 342)        (70 919)          (11 245)          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    
wydatki związane z kosztami osobowymi -                -                (35 323)         (48 981)         (138 736)       (99 468)         (44 113)         (10 156)         -                -                -                -                -                -                -                -                -                   
pozostałe (80)                (2 153)           (34 484)         (3 117)           (6 370)           (79 875)         (26 805)         (1 090)           -                -                -                -                -                -                -                -                -                   

Nakłady odtworzeniowe -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 (524)               (51 424)          (3 236)            -                 (473)               (46 403)          (2 920)            -                 (427)                  
Koszty operacyjne -                 -                 (2)                   (3 141)            (4 290)            (11 245)          (31 474)          (37 183)          (39 159)          (39 491)          (39 411)          (39 167)          (39 637)          (40 145)          (40 189)          (40 042)          (40 676)             

wydatki związane z kosztami osobowymi -                 -                 (2)                   (2 157)            (2 611)            (5 755)            (11 485)          (15 098)          (17 617)          (18 423)          (18 917)          (19 175)          (20 137)          (21 071)          (21 633)          (21 941)          (23 016)             
pozostałe -                 -                 (0)                   (985)               (1 679)            (5 490)            (19 989)          (22 085)          (21 542)          (21 068)          (20 494)          (19 991)          (19 501)          (19 074)          (18 556)          (18 102)          (17 659)             

Przychody -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    

Wartość rezydualna 48 616 983       

Korzyści ekonomiczne -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 684 444         1 375 762      2 074 033      2 779 578      2 793 967      2 808 484      2 823 480      2 838 450      2 853 407      2 868 361         
eRecepty -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 112 850         233 193         361 409         497 898         514 460         531 583         549 289         567 594         586 519         606 085            
refundacja świadczeń -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 12 472           24 944           37 415           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887           49 887              
willingness-to-pay -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 559 122         1 117 625      1 675 209      2 231 793      2 229 620      2 227 013      2 224 304      2 220 969      2 217 001      2 212 388         

Koszty zewnętrzne -                 -                 (583)               (2 753)            (3 236)            (12 761)          (240 066)        (264 094)        (288 273)        (323 239)        (97 158)          (97 366)          (97 703)          (108 790)        (97 510)          (97 773)          (98 140)             
dostosowanie istniejących systemów usługodawców -                 -                 -                 -                 -                 -                 (238 641)        (262 505)        (286 369)        (310 234)        (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)          (95 456)             
wytworzenie modułu zarządzania prywatnością i zabezpieczeniami -                 -                 (583)               (2 008)            -                 (11 859)          (485)               (508)               (533)               (11 939)          (588)               (617)               (649)               (12 058)          (718)               (755)               (795)                  
dostosowanie rejestrów -                 -                 -                 (745)               (3 236)            (902)               (940)               (1 080)            (1 371)            (1 067)            (1 114)            (1 292)            (1 597)            (1 275)            (1 336)            (1 561)            (1 889)                

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium Wykonalności. 
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Rysunek 110 i Rysunek 111 prezentują zestawienie skorygowanych przepływów 
finansowych netto, korzyści społecznych oraz kosztów zewnętrznych 
w poszczególnych latach dla obu wariantów inwestycyjnych. 

Rysunek 110 Skorygowane przepływy finansowe netto, korzyści ekonomiczne 
i koszty zewnętrzne w latach 2007-2023 dla wariantu W1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności 

Rysunek 111 Skorygowane przepływy finansowe netto, korzyści ekonomiczne 
i koszty zewnętrzne w latach 2007-2023 dla wariantu W2 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 
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Wykresy prezentujące zestawienie wydatków związanych z realizacją Projektu 
oraz kosztów zewnętrznych z korzyściami ekonomicznymi w latach 2007-2023 dla 
obu wariantów inwestycyjnych przedstawiają w formie graficznej skalę korzyści 
ekonomicznych Projektu. W wyniku analizy ekonomicznej stwierdzono, iż korzyści 
ekonomiczne znacznie przewyższają koszty. Wynika to po części z wysokiej 
wyceny wprowadzanych rozwiązań przez przyszłych usługobiorców (WTP). 
Oznacza to, iż Projekt spełni potrzebę społeczną poprawy efektywności działania 
systemu ochrony zdrowia, co przełoży się na większą dostępność usług 
medycznych oraz poprawę jakości obsługi pacjentów. 

Opierając się na rozważaniach opisanych w całym rozdziale dotyczącym analizy 
ekonomicznej obliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej Projektu dla 
wariantu inwestycyjnego W1 i W2. 

Tabela 143 Wskaźniki efektywności ekonomicznej 

Wariant Projektu 

Wskaźniki zwrotu z inwestycji 

ENPV 

(tys. PLN) 

EIRR 

(%) 

B/C 

() 

Wariant W1 34 177 849  69,94% 19,23 

Wariant W2 33 963 668 68,48% 18,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Wartość przedstawionych wskaźników wskazuje na to, iż realizacja Projektu jest 
korzystna ze społecznego punktu widzenia w obu wariantach inwestycyjnych. 
Jednak ze względu na fakt, iż wszystkie trzy wskaźniki inwestycyjne wskazują na 
przewagę wariantu W1: 

► wyższa wartość ENPV, 

► wyższy wskaźnik EIRR, 

► wyższy stosunek korzyści do kosztów (wskaźnik B/C) 

jest to wariant bardziej właściwy do realizacji. 

12.3.3 Analiza wrażliwości dla korzyści ekonomicznych 

Opisane w wynikach rezultaty są uzależnione od przyjętych w obliczeniach 
założeń, oszacowanych według najlepszej wiedzy i możliwości. Nie można jednak 
wykluczyć istnienia czynników nieprzewidywalnych, które mogą wpływać na 
zmianę tych wartości i co się z tym wiąże na zmianę wartości wskaźników 
ekonomicznych. Aby ocenić, w jakim stopniu zmiany przyjętych założeń wpływają 
na wyniki końcowe przeprowadzono analizę wrażliwości, czyli zbadano, w jaki 
sposób ulegną zmianie wskaźniki efektywności ekonomicznej pod wpływem 
zmiany każdego z badanych parametrów. 

Analiza wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej bada wpływ na 
wartości wskaźników ekonomicznych na zmiany następujących parametrów: 

► willingness-to-pay (wysokość kwoty jaką gotowi są zapłacić usługobiorcy za 
użyteczności powstałe w wyniku realizacji Projektu zgodnie z opisem 
zamieszczonym w punkcie 12.2.1.2), 
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► oszczędność czasu pracy lekarzy i farmaceutów (wielkość korzyści 
wynikających z wysokości dziennej oszczędności czasu pracy lekarzy 
i farmaceutów wykorzystujących elektroniczne recepty zgodnie z opisem 
w punkcie 12.2.1.3.3.1).  

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż punktem wyjścia do analizy ekonomicznej jest 
analiza finansowa, w analizie wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej 
uwzględniono również zmiany następujących parametrów analizy finansowej: 

► nakłady inwestycyjne (łączna wartość nakładów inwestycyjnych Projektu 
określonych w punkcie 11.2.1 powyżej ponoszonych przez Beneficjenta, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny 
w latach 2007-2014), 

► nakłady odtworzeniowe (łączna wartość nakładów odtworzeniowych Projektu 
określonych w punkcie 11.4 powyżej ponoszonych przez Beneficjenta po 
zakończeniu realizacji Projektu tj. w latach 2015-2023), 

► koszty operacyjne (łączna wartość kosztów operacyjnych Projektu 
określonych w punkcie 11.5.2 powyżej ponoszonych przez Beneficjenta 
w całym okresie referencyjnym analizy tj. w latach 2009-2023), 

Dla celów analizy wrażliwości zwiększano i zmniejszano wartości parametrów 
wymienionych powyżej o 5%, 10%, 15%, 20% i 25%. Ze względu na wysokość 
nakładów niezbędnych do realizacji Projektu, skalę Projektu obejmującą 
geograficznie cały obszar kraju oraz szeroki zakres funkcjonalności dla 
użytkowników i sektor ochrony zdrowia, którego Projekt dotyczy uznano za 
zasadne przeprowadzenie dodatkowej analizy wrażliwości wykorzystując 
odchylenia parametrów w przedziale +/- 25%, tj. w szerszym niż 20% wymagane 
w Wytycznych MSWiA pkt VIII.10. 

Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności ekonomicznej dla wariantu 
W1 i scenariusza podstawowego w zakresie założeń makroekonomicznych 
przedstawiono poniżej w formie graficznej (Rysunek 112 i Rysunek 113). 

Rysunek 112 Wrażliwość ENPV na zmianę badanych parametrów w wariancie 
W1 (tys. PLN) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Rysunek 113 Wrażliwość EIRR na zmianę badanych parametrów w wariancie W1 
(tys. PLN)  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Z powyższych danych wynika, iż spośród badanych parametrów najsilniejszym 
wpływem na wielkość wskaźników efektywności ekonomicznej charakteryzuje się 
parametr willingness-to-pay. Oznacza to, iż spadek kwoty deklarowanej przez 
usługobiorców o 1% spowoduje spadek ekonomicznej bieżącej wartości netto 
Projektu o 0,86% natomiast ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu o 0,36%. 

Silny wpływ parametru WTP na wskaźniki efektywności ekonomicznej należy 
tłumaczyć przeważającym udziałem metody willingness-to-pay w całości 
skwantyfikowanych korzyści społecznych generowanych przez Projekt 
(zdyskontowane na 1 stycznia 2009 roku korzyści społeczne obliczone przy 
pomocy powyższej metody stanowią 79% wszystkich skwantyfikowanych korzyści 
z wyłączeniem ekonomicznej wartości rezydualnej). 

Ze względu na relatywnie niską wysokość korzyści wynikających z oszczędności 
czasu pracy lekarzy i farmaceutów wpływ tego parametru na wskaźniki 
ekonomiczne jest znacznie mniejszy i w przypadku spadku dziennej oszczędności 
czasu pracy o 1% wynosi 0,21% dla ENPV i zaledwie 0,08% dla EIRR. 

Zmiany parametrów finansowych (nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, 
koszty operacyjne) nie mają istotnego wpływu na wartość ENPV, z uwagi na 
niewielki udział zdyskontowanych przepływów finansowych w całkowitej 
ekonomicznej wartości bieżącej projektu (poniżej 5%). Natomiast nakłady 
inwestycyjne maja istotny wpływ na zmiany EIRR, który wynika z faktu, iż zmiany 
nakładów inwestycyjnych w znaczący sposób wpływają na zmiany przepływów 
finansowych w pierwszych latach projekcji. 
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12.3.3.1 Wrażliwość na zmiany scenariusza 
makroekonomicznego 

W ramach analizy wrażliwości zgodnie z Wytycznymi MRR zbadano również 
wrażliwość wyników dla scenariusza pesymistycznego w zakresie założeń 
makroekonomicznych. Wyniki, wraz z prezentacją wrażliwości dla poszczególnych 
scenariuszy przedstawiono w tabeli poniżej. Wyniki w scenariuszu 
pesymistycznym nie odbiegają w znaczący sposób od wartości wskaźników 
obliczonych dla scenariusza podstawowego.  

Tabela 144 Wskaźniki efektywności ekonomicznej w analizie wrażliwości 
w wariancie W1 w scenariuszu podstawowym i pesymistycznym (tys. PLN) 

Zmienna 
ENPV EIRR 

 Pesym. Podst.   Pesym. Podst.  

Bazowe wartości wskaźników 32 648 646 34 177 849 69,34% 69,94% 

          

Oszczędność pracy lekarzy (-20%) 31 541 106 32 771 767 68,39% 68,84% 

Willingness-to-pay (-20%) 26 772 102 28 301 305 63,84% 64,62% 

Nakłady inwestycyjne (+20%) 32 567 536 34 094 951 65,62% 66,19% 

Nakłady odtworzeniowe (+20%) 32 633 285 34 164 307 69,32% 69,92% 

Koszty operacyjne (+20%) 32 552 039 34 074 639 69,03% 69,63% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 

Z uwagi na stosunkowo niewielką różnice pomiędzy łącznymi wydatkami 
(tj. nakładami i kosztami) Projektu w wariancie W1 i W2 w odniesieniu do wartości 
korzyści społecznych, analiza wrażliwości dla wariantu W2 prowadzi do zbliżonych 
wyników. 

Tabela 145 Wskaźniki efektywności ekonomicznej w analizie wrażliwości 
w wariancie W2 w scenariuszu podstawowym i pesymistycznym (tys. PLN) 

Zmienna 
ENPV EIRR 

 Pesym. Podst.   Pesym. Podst.  

Bazowe wartości wskaźników 32 412 345 33 963 668 67,83% 68,48% 

          

Oszczędność pracy lekarzy (-20%) 31 304 806 32 557 586 66,88% 67,38% 

Willingness-to-pay (-20%) 26 535 801 28 087 124 62,35% 63,17% 

Nakłady inwestycyjne (+20%) 32 322 524 33 872 053 64,13% 64,74% 

Nakłady odtworzeniowe (+20%) 32 378 996 33 934 237 67,79% 68,44% 

Koszty operacyjne (+20%) 32 295 177 33 842 228 67,48% 68,13% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z modelu finansowego dla Studium 
Wykonalności. 
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Analiza wrażliwości wyników analizy ekonomicznej przedstawiona w niniejszym 
rozdziale dowodzi, iż nawet w przypadku drastycznego spadku korzyści wskaźniki 
efektywności ekonomicznej Projektu utrzymają się na wysokim poziomie. 

12.4 Analiza ryzyka dla wybranego wariantu 
realizacji Projektu 

W ramach niniejszego rozdziału, oprócz elementów analizy ryzyka wskazanych 
w „Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych 
realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka” opublikowanej przez MSWiA dn. 16 czerwca 2008 r., 
a obejmujących analizę ryzyka dla wybranego wariantu realizacji Projektu, tj. 
wariantu inwestycyjnego W1, przedstawiono dodatkowe elementy obejmujące: 

► przyjęte zasady analizy ryzyka dla Projektu, 

► przyjęte zasady zarządzania ryzykiem dla Projektu, 

► analizę ryzyka dla wariantu inwestycyjnego W2. 

 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ryzyka zidentyfikowane dla 
realizacji projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (dalej P1) przy 
uwzględnieniu dwóch założonych wariantów inwestycyjnych rozwiązania (W1 oraz 
W2). Założenia przyjęte w trakcie opracowywania niniejszego rozdziału są zgodne 
z metodyką PRINCE2 i obejmują identyfikację, kategoryzację oraz ocenę ryzyk 
wraz z propozycją reakcji. 

Celem przeprowadzanej analizy ryzyka jest wskazanie kluczowych ryzyk, które 
mają wpływ na realizację Projektu. Identyfikacja kluczowych ryzyk służy 
wskazaniu najbardziej prawdopodobnych oraz najbardziej dotkliwych w skutkach 
zagrożeń, dla których niezbędne jest zaplanowanie oraz opracowanie możliwych 
scenariuszy postępowania. 

Poniższe rozdziały przedstawiają ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz 
proces zarządzania ryzykiem projektowym. 

12.4.1 Ogólne zasady 

Poniżej zaprezentowano ogólne zasady zarządzania ryzykiem programów 
i projektów według doświadczeń i metodyk brytyjskiego Office of Government 
Commerce™ (OGC). 

12.4.1.1 Definicja ryzyka 
Ryzyko traktowane jest głównie jako niepewność uzyskania zaplanowanego 
wyniku, przede wszystkim w sensie negatywnym, a więc jako zagrożenie. 
Metodyka PRINCE2 nie wyklucza jednak, że ryzyko wiązać się może także 
z sytuacją pozytywną (szansą). W każdym projekcie podejmuje się ryzyko, aby 
osiągnąć założone cele. Zarządzający mają za zadanie identyfikację zagrożeń 
oraz podjęcie odpowiednich kroków w celu wykorzystania okazji, jakie mogą się 
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pojawić lub podjęcia działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, które ma 
charakter zagrożenia.  

12.4.1.2 Ryzyko jako jeden z parametrów projektu 
Ryzyko jest jednym z głównych czynników, jakie powinny być uwzględnione 
w cyklu życia projektu, a także w cyklu życia produktu. Obok czasu, kosztów, 
korzyści, jakości, zakresu i stanu zasobów ludzkich ryzyko jest jednym z siedmiu 
najważniejszych parametrów projektu, które powinny zostać skwantyfikowane. 
PRINCE2 definiuje kluczowe momenty, w których zagrożenia powinny być 
poddawane przeglądom, wskazuje sposób analizy i zarządzania ryzykiem oraz 
wskazuje miejsca, w jakich ryzyko powinno być brane pod uwagę w czasie 
realizacji procesów. 

12.4.1.3 Utrzymywanie ryzyka pod kontrolą a zarządzanie 
ryzykiem 
Zarządzanie projektami wymaga ciągłego utrzymywania ryzyka pod kontrolą 
(sterowania ryzykiem) oraz podejmowania działań zaradczych (zarządzanie 
ryzykiem). Dąży się więc do utrzymywania ryzyka pod kontrolą i umiejętnego 
sterowania stopniem, w jakim projekt jest na nie narażony. Niezbędne jest 
podejmowanie skutecznych działań pozwalających na utrzymanie ryzyka na 
akceptowalnym poziomie w sposób efektywny kosztowo.  

12.4.1.4 Tolerancja ryzyka 
Podobnie jak inne parametry projektu, również sterowanie i zarządzanie ryzykiem 
może być narażone na odchylenia od pożądanego stanu. Z tego względu ustala 
się tolerancję ryzyka („apetyt na ryzyko”) – maksymalny możliwy do 
zaakceptowania poziom zagrożenia, którego przekroczenie powinno skutkować 
natychmiastową reakcją. Tolerancja ryzyka zazwyczaj ulega zmianie w zależności 
od wagi przypisywanej poszczególnym zagrożeniom. Na przykład postrzeganie 
zagrożeń finansowych oraz to, w jakim stopniu zespół projektowy jest gotów 
podjąć związane z nimi ryzyko, zależeć będzie od wielu czynników, takich jak 
budżet, wpływ na pozostałe części programu lub organizacji zaangażowanych 
w projekt, a także od zmian politycznych. Tolerancja ryzyka może wiązać się 
z tolerancjami innych parametrów projektu czy etapu – np. zagrożenie dla 
terminowej realizacji, czy ryzyko przekroczenia zatwierdzonego budżetu przy 
braku zapewnienia wymaganej jakości i/lub realizacji pełnego zakresu projektu. 
Tolerancja ryzyka powinna być dokładnie analizowana w celu ustalenia 
optymalnej równowagi między odnotowanym zagrożeniem i wynikającymi z niego 
kosztami a efektywnością kosztów jego ograniczania. 

12.4.1.5 Odpowiedzialność i zakresy obowiązków przy 
zarządzaniu ryzykiem 
Zarządzanie ryzykiem jest jedną z najważniejszych pozycji w zakresie 
obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Projektu i Komitetu Sterującego. 
Kierownik Projektu odpowiada m.in. za: 

1. identyfikację, rejestrowanie i regularne przeglądy zagrożeń — a więc całą 
stronę analizy/sterowania ryzykiem, 

2. prowadzenie konkretnych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem.  
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Kierownik Projektu modyfikuje także plany zarządzania ryzykiem, aby uwzględnić 
w nich uzgodnione działania związane z zarządzaniem ryzykiem projektu.  

Istotną rolę w zarządzaniu ryzykami odgrywa również Komitet Sterujący, który jest 
odpowiedzialny za: 

► powiadamianie Kierownika Projektu o zidentyfikowanych ryzykach 
zewnętrznych, na jakie napotyka Projekt, 

► podejmowanie decyzji dotyczących reakcji na ryzyko rekomendowanych 
przez Kierownika Projektu, 

► powiadamianie kierownictwa programu o ryzykach mających wpływ 
na program, 

► określenie równowagi pomiędzy poziomem ryzyka, a potencjalnymi 
korzyściami z realizacji Projektu. 

Gdy projekt jest częścią programu należy zapewnić, aby procedury funkcjonujące 
we wszystkich projektach składowych programu były spójne. Komunikacja 
pomiędzy kierownictwem projektu a kierownictwem programu powinna być 
w miarę możliwości nieskrępowana proceduralnie i sprawna. Każde 
zidentyfikowane ryzyko projektu będącego częścią programu może wpłynąć na 
pozostałe projekty programu. Gdy zostanie wykryte ryzyko związane  
z programem, a więc również z innymi projektami, należy zapewnić analizę tego 
ryzyka we wszystkich projektach składowych, jak również współpracę 
kierownictwa programu przy ocenie zidentyfikowanego ryzyka.  

Proponowany podział obowiązków wynikający z cyklu zarządzania ryzykiem 
w projekcie został przedstawiony na poniższej tabeli. 
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Tabela 146 Podział obowiązków wynikający z cyklu zarządzania ryzykiem 
w Projekcie 
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Źródło: Opracowanie własne 

12.4.1.6 Cykl zarządzania ryzykiem 
Zarządzanie ryzykiem w projekcie PRINCE2 nie jest procesem, ale komponentem. 
Komponent w PRINCE2 to zespół działań, które niekoniecznie następują jedne po 
drugich w konkretnym projekcie, a służą wytworzeniu określonych produktów 
zarządczych, bez których projekt ten narażony byłby albo na niepowodzenie albo 
na ograniczone powodzenie. Produkty każdego z komponentów mogą 
funkcjonować także po zakończeniu cyklu życia projektu.  

Komponent zarządzania ryzykiem obejmuje dwie odrębne, choć związane ze sobą 
grupy czynności. Z jednej strony iteracyjne analizy ryzyka pozwalają sterować 
ryzykiem, czyli utrzymywać je pod kontrolą, dopóki nie są wymagane konkretne 
działania (wyeliminowanie, złagodzenie, akceptację, przesunięcie na strony 
trzecie, działania awaryjne czyli rezerwowe). Z drugiej strony, gdy linia tolerancji 
ryzyka ma być przekroczona, powinna nastąpić odpowiednia reakcja na 
zagrożenia. 
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12.4.2 Proces zarządzania ryzykiem projektowym 

W cyklu zarządzania ryzykiem można wyróżnić dwie główne fazy: 

1. Analizę ryzyka, 

2. Zarządzania ryzykiem, na które składają się działania przygotowawcze oraz 
bieżący monitoring. 

Rysunek 114. Cykl zarządzania ryzykiem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2” 

Wymienione fazy oraz poszczególne kroki, realizowane w ramach procesu 
zarządzania ryzykiem, zostały opisane szczegółowo w kolejnych podrozdziałach. 

12.4.2.1 Analiza ryzyka 
Pierwszą fazą w cyklu zarządzania ryzykiem jest analiza ryzyka. W kolejnych 
podrozdziałach zostały opisane poszczególne kroki analizy ryzyka. 

12.4.2.1.1 Identyfikowanie zagrożeń 

W pierwszym kroku analizy ryzyka następuje identyfikacja potencjalnych 
zagrożeń, które w przypadku ich wystąpienia mogą skutkować opóźnieniem lub 
niemożnością realizacji poszczególnych modułów lub całości projektu, 
a w rezultacie doprowadzić do niepowodzenia przedsięwzięcia. Zagrożenie takie 
jest zapisywane w Rejestrze Ryzyka. Rejestr Ryzyka jest dokumentem 
zawierającym wszystkie informacje dotyczące zagrożeń projektowych wraz 
z analizą, właścicielem oraz statusem.  

Jednym z pól wypełnianych w Rejestrze Ryzyka jest kategoria ryzyka, która jest 
wykorzystywana do identyfikacji głównych obszarów ryzyka w odniesieniu do 
projektu. Zgodnie z metodyką PRINCE2 zostały wyróżnione następujące kategorie 
ryzyka: 

► handlowe, 

► ekonomiczne, finansowe, rynkowe, 

► prawne i wynikające z regulacji prawnych, 

► organizacyjne, zarządcze, związane z czynnikiem ludzkim, 

► polityczne, 

► środowiskowe, 

► techniczne, eksploatacyjne, infrastrukturalne. 
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Dla każdego zagrożenia projektowego zostanie przypisany tzw. właściciel 
zagrożenia, czyli osoba, która ma największe możliwości obserwacji zagrożenia. 
Właściciel powinien być wskazany przez Kierownika Projektu i zatwierdzony przez 
Komitet Sterujący. Właścicieli zagrożenia może być wielu odpowiedzialnych za 
odpowiednie części całego procesu.  

 

Podstawowe czynności wykonywane w tym kroku analizy ryzyka obejmują: 

► nadanie nazwy dla zagrożenia, 

► nadanie unikalnego numeru w Rejestrze Ryzyk, 

► przypisanie do kategorii, 

► wyznaczenie właściciela. 

12.4.2.1.2 Ocena ryzyka 

W kolejnym kroku następuje zestawienie ilościowych ocen prawdopodobieństwa 
i wpływu poszczególnych zagrożeń w celu uzyskania profilu ryzyka: 

► ocena prawdopodobieństwa (P), 

► ocena oddziaływania (wpływu) (O) na parametry projektu (czas, koszty, 
jakość, korzyści, zakres, zasoby ludzkie), 

► obliczenie wyniku (P x O) i wyznaczenie profilu ryzyka. 

Do oceny wpływu i prawdopodobieństwa stosuje się trzystopniową skalę liczbową. 
Skalę dla każdej z ocen przedstawia Tabela 147 „Ocena ryzyka”. Bazuje ona na 
dwóch wymiarach: 

► prawdopodobieństwie (Wysokie: 3, Średnie: 2, Niskie: 1), 

► oddziaływaniu (Duże: 3, Umiarkowane: 2, Słabe: 1).  

W tabeli uwzględniono również tzw. linię tolerancji ryzyka (gruba czarna linia) 
wyznaczającą ryzyka, które powinny być przekazane na wyższy szczebel 
zarządzania. Przebieg linii może zmieniać się w zależności od projektu i jest 
ustalany przez Kierownika Projektu oraz Przewodniczącego Komitetu Sterującego 
(patrz również punkt 12.4.1.4 Tolerancja ryzyka). Ryzyka takie odznaczają się 
wysokim iloczynem wartości liczbowej prawdopodobieństwa i wartości liczbowej 
oddziaływania (przynajmniej 6 punktów).  
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Tabela 147 Ocena ryzyka 

 Słabe 
oddziaływanie 
(Ocena 1) 

Umiarkowane 
oddziaływanie 
(Ocena 2) 

Duże 
oddziaływanie 
(Ocena 3) 

Wysokie 
prawdopodobieństwo 
(Ocena 3) 

(Średnie ryzyko, 
3) Rozważ 
reakcję 

(Wysokie ryzyko, 
6) Określ reakcję 
i zarządzaj 

(Wysokie 
ryzyko, 9) 
Określ reakcję 
i zarządzaj 

Średnie 
prawdopodobieństwo 
(Ocena 2) 

(Niskie ryzyko, 2) 
Brak 
natychmiastowej 
reakcji 

(Średnie ryzyko, 
4) Rozważ 
reakcję 

(Wysokie 
ryzyko, 6) 
Określ reakcję  
i zarządzaj 

Niskie 
prawdopodobieństwo 
(Ocena 1) 

(Niskie ryzyko, 1) 
Brak reakcji 

(Niskie ryzyko, 
2) Brak 
natychmiastowej 
reakcji 

(Średnie 
ryzyko, 3) 
Rozważ 
reakcję 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ocena ryzyka może być np. przeprowadzona za pomocą techniki opracowanej 
w oparciu o wieloletnie doświadczenia rządu brytyjskiego w realizacji projektów 
wszelkiego typu, gdzie odbiorcą produktu jest jednostka administracji publicznej 
lub przedsiębiorstwo skarbu państwa. Zawiera ona kwestionariusz, w którym 
ocenie podlegają następujące rodzaje ryzyka: 

1. Zagrożenia pochodzące z organizacji zaangażowanych w projekt 

o Aspekt organizacyjno-ekonomiczny 

o Aspekt społeczno-gospodarczy projektu 

o Otoczenie społeczno-gospodarcze i ograniczenia 

2. Wewnętrzne zagrożenia projektu 

o Zakres projektu 

o Struktura organizacyjna i jej funkcjonowanie oraz kontrola nad projektem 

o Kwalifikacje, doświadczenie i efektywność zespołu projektowego 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu podlegają ocenie 
ilościowej. Kwestionariusz wypełniany jest co najmniej dwa razy, w celu uzyskania 
oceny bardziej obiektywnej – np. dokonana w różnych momentach projektu lub 
przez różne osoby. Wynik, czyli profil ryzyka, zawiera ocenę ryzyka inherentnego, 
rezydualnego i całkowitego w dwu ocenach dla ww. aspektów zagrożeń. 

12.4.2.1.3 Określenie możliwych reakcji na zagrożenie. 

Reakcje na ryzyko/zagrożenie dzielą się na pięć następujących kategorii: 

1. Zapobieganie – usunięcie zagrożenia poprzez wyeliminowanie 
prawdopodobieństwa wystąpienia lub skutków wpływu na projekt. 

2. Redukowanie – podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków 
wystąpienia ryzyka i/lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia. 

3. Przeniesienie – przeniesienie odpowiedzialności za ryzyko na stronę trzecią, 
np. za pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej. 
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4. Akceptacja – akceptacja ryzyka w sytuacji, kiedy nakłady finansowe 
potrzebne na zapobieganie/redukowanie są niewspółmierne do rezultatów 
lub kiedy prawdopodobieństwo i oddziaływanie na projekt jest znikome. 

5. Tworzenie rezerw – zaplanowanie działań i zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw na wypadek wystąpienie zagrożenia. 

Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń należy określić reakcję na 
zagrożenia dla każdej z wyżej wymienionych kategorii.  

12.4.2.1.4 Wybór preferowanej reakcji 

Wybór preferowanej reakcji na ryzyko powinien być poprzedzony działaniami 
obejmującymi: 

► wskazanie optymalnej reakcji lub zespołu optymalnych reakcji na ryzyko, 

► porównanie symulowanych kosztów działań związanych z realizacją 
optymalnej reakcji na ryzyko (lub ich zespołu) z ewentualnymi kosztami 
wynikłymi z tytułu zmaterializowania się ryzyka, 

► porównanie oceny ryzyka z poziomem tolerancji ryzyka (apetytem na ryzyko) 
w projekcie zaakceptowaną przez Komitet Sterujący. 

Komitet Sterujący z udziałem Kierownika Projektu określa, czy ryzyko jest 
akceptowalne. Akceptowalne ryzyko nie podlega dalszemu zarządzaniu. Ryzyko 
nieakceptowalne natomiast podlega dodatkowej weryfikacji i jest eskalowane do 
Komitetu Sterującego, który określa, czy wpływa ono na uzasadnienie biznesowe 
projektu. W przypadku poważnych ryzyk, niepozwalających na kontynuowanie 
prac, Komitet Sterujący może podjąć decyzję o przerwaniu projektu. Jeśli projekt 
jest częścią programu, decyzja musi być podjęta wspólnie z kierownictwem 
Projektu.  

W przeciwnym wypadku (ryzyko może być „zarządzane”), Kierownik Projektu 
wyznacza Właściciela Ryzyka do szczegółowego rozpoznania ryzyka, 
odpowiedzialnego za jego obserwację.  

Wybór reakcji zależny jest również od uzyskania odpowiedniego stosunku 
poniesionych kosztów na przeciwdziałanie do prawdopodobieństwa wystąpienia 
i wpływu zmaterializowanego zagrożenia. Wdrożenie rozwiązania 
zapobiegawczego przewyższającego kosztem ewentualną stratę powstałą 
w wyniku materializacji ryzyka nie ma uzasadnienia biznesowego. 

12.4.2.2 Zarządzanie ryzykiem 
W kolejnych podrozdziałach zostały opisane poszczególne kroki zarządzania 
ryzykiem. 

12.4.2.2.1 Planowanie działań i przydział zasobów 

Wybór odpowiedniej reakcji pociąga za sobą odpowiednie zaplanowanie 
i przydzielenie zasobów. W tym celu Kierownik Projektu:  

► określa ilość i rodzaj zasobów niezbędnych do przeprowadzenia działań, 

► przygotowuje plan działań (jako plan rezerwowy, albo jako działanie 
dodatkowe w Planie Projektu i Planie Etapu), 

► potwierdza zasadność działań i uzyskuje zgodę kierownictwa na działania. 
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Po uzyskaniu akceptacji kierownictwa, Kierownik Projektu przydziela zasoby do 
działań mających na celu wdrożenie wybranej reakcji na ryzyko.  

12.4.2.2.2 Monitorowanie i raportowanie 

Realizowanie działań podjętych w związku z reakcją na ryzyko powinno być 
monitorowane. Wyniki podjętych działań związanych z podjęciem reakcji na 
ryzyko należy raportować do Komitetu Sterującego. Monitorować należy m.in. 
zgodność wykorzystania zasobów z Planem Zarządzania Ryzykiem oraz zmiany 
statusu ryzyka.  

Należy zweryfikować, czy działanie (reakcja na ryzyko) przyniosło pożądane 
rezultaty i ryzyko przestało być aktualne lub czy nadal wymaga zarządzania. 
W sytuacji, gdy poziom tolerancji ryzyka może być przekroczony, należy 
sporządzić Raport o Istotnych Odchyleniach.  

Aktualność ryzyka może również oznaczać, że ryzyko początkowe na tyle się 
zmieniło, że wymaga nowego podejścia do problemu. W takim wypadku zostaje 
ono zamknięte i zarejestrowane jako nowe ryzyko. W praktyce oznacza to 
rozpoczęcie nowego procesu zarządzania ryzykiem, a więc nowej oceny i reakcji 
na ryzyko. 

12.4.2.3 Techniki zarządzania ryzykiem 
PRINCE2 nie wymusza stosowania konkretnych obowiązkowych technik ani 
narzędzi, przy pomocy których możliwe by było identyfikowanie i kategoryzowanie 
ryzyka, wyznaczanie jego właściciela, ocena prawdopodobieństwa i wpływu na 
projekt, a także znajdowanie optymalnych reakcji na ryzyko.  

Przyczyną dla takiego podejścia ze strony brytyjskiego Office of Government 
Commerce™ była obawa przed wykluczeniem wszelkich innych narzędzi, które 
w danym projekcie mogłyby się okazać optymalne. PRINCE2 zawiera kilka 
sugestii, które pomagają dokonać wyboru pomiędzy działaniami bardziej lub mniej 
właściwymi. 

12.4.2.3.1 Techniki identyfikacji ryzyka 

Identyfikowanie ryzyka jest pierwszym krokiem Analizy ryzyka w ramach 
PRINCE2. Jednak w projektach z punktami styku z polityką lub projektach 
innowacyjnych, a także w projekcie, który jest częścią dużego i skomplikowanego 
programu, wsparcie Kierownika Projektu może okazać się niewystarczające, aby 
zidentyfikować i nadać właściwy priorytet zagrożeniom, na jakie narażony może 
być projekt, czy to w najbliższej, czy w dalszej przyszłości. W takich sytuacjach 
najbardziej rozpowszechnioną metodą jest stosowanie rodzaju „list kontrolnych”, 
które powstały w oparciu o poprzednie doświadczenia zgromadzone w Raportach 
doświadczeń z innych projektów. 

Każde z gałęzi na schemacie stanowi przesłankę do zweryfikowania, czy 
wzmiankowany rodzaj ryzyka dotyczy Projektu. Negatywna lub pozytywna 
odpowiedź będzie podstawą do wpisanie bądź nie wpisywania zagrożenia do 
Rejestru Ryzyka Projektu. Następnie zapisy z tego Rejestru przeniesione będą lub 
nie do Rejestrów Ryzyka projektów składowych — po ponownej aplikacji 
kwestionariusza. 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 604 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

12.4.2.3.2 Techniki równoważenia skutków zmian z zarządzaniem ryzykiem 
jako technika identyfikacji ryzyka 

W projektach i programach powinna istnieć równowaga „czas-koszt-ryzyko”. 
Powinno się dążyć do zachowania równowagi między korzyściami osiąganymi 
w wyniku wprowadzenia zmiany w projekcie a czasem, kosztem i ryzykiem jej 
wdrożenia. Należy rozważyć, czy dopuszczalne jest opóźnienie projektu, czy 
możliwe jest znalezienie dodatkowych funduszy, czy zmiana pozwoli zaoszczędzić 
czas i pieniądze, czy dobrym rozwiązaniem byłoby wydanie dodatkowych 
funduszy, czy ze zmianą powinno się zaczekać aż do zamknięcia realizowanego 
projektu, a przede wszystkim, czy wprowadzenie zmiany nie jest zbyt ryzykowne 
dla całego projektu/programu. 

Ponieważ w PRINCE2 Rejestr Zagadnień projektowych jest drugim — obok 
zgłaszania bezpośrednio do Kierownika Projektu — źródłem identyfikowania 
zagrożeń, takie zestawienie jest jeszcze jednym sposobem na zidentyfikowanie 
zagrożeń wynikających ze zmian i ich oddziaływania na mierzalne parametry 
projektu. 

Rysunek 115 Wyważane decyzji o wprowadzeniu zmiany 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2”. 

12.4.2.3.3 Badanie stanu zdrowia programu i projektu (Healthcheck) jako 
źródło identyfikowania zagrożeń 

Zgodnie z metodyką PRINCE2 możliwe jest wykorzystanie kwestionariusza, 
wypełnienie którego pozwala na szybką ocenę jakości zarządzania ryzykiem 
w projekcie. Wynik jest źródłem identyfikacji zagrożeń pochodzących z błędów 
zarządzaniu ryzykiem. Poniżej przedstawiono listę pytań wchodzących w skład 
kwestionariusza.  

1. Czy istnieje Rejestr ryzyka? 

2. Czy jest on aktualny? 

3. Czy ryzyko związane z realizacją każdego planu jest zidentyfikowane, 
przeanalizowane oraz czy podjęto odpowiednie działania? 

4. Czy jest wykorzystywana formalna procedura zarządzania ryzykiem?  

5. Czy ocena ryzyka jest częścią każdej oceny końcowej etapu?  
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6. Czy główne zagrożenia (ryzyka) uwzględniono w Uzasadnieniu Biznesowym?  

7. Czy wyznaczono właścicieli zagrożenia (ryzyka)?  

8. Czy zagrożenia są monitorowane w sposób regularny i wystarczająco często?  

9. Czy ocena ryzyka jest częścią oceny każdego wniosku o wprowadzenie 
większej zmiany?  

10. Czy oceniano prawdopodobieństwo i wpływ zagrożenia?  

11. Czy w razie konieczności podejmowano pro-aktywne działania związane 
z ryzykiem? 

12. Czy przygotowano niezbędne plany rezerwowe?  

13. Czy rozpatrzono wszystkie oczywiste zagrożenia?  

14. Czy każde zagrożenie i środki przeciwdziałania zostały przedyskutowane 
z Komitetem Sterującym?  

15. Czy podjęto odpowiednie przeciwdziałania?  

16. Czy jeżeli zmieniono plan, wszystkie zagrożenia zostały powtórnie ocenione?  

12.4.2.3.4 Techniki kategoryzacji ryzyka 

Przypisanie zagrożeniu określonej kategorii jest ważne ze względu na 
konieczność uczynienia analizy ryzyka przejrzystej i jasnej dla wszystkich jej 
użytkowników. Poniżej zostały zaprezentowane charakterystyki poszczególnych 
kategorii ryzyka biorące pod uwagę specyfikę Projektu, a także zestawienie 
zidentyfikowanych ryzyk, przypisanych do poszczególnych kategorii.  
 

12.4.2.3.4.1 Ryzyko handlowe 

Wdrożenie systemu informatycznego, będącego przedsięwzięciem obejmującym 
zarówno aspekty technologiczne, jak i organizacyjne i prawne, a także 
w przypadku Projektu mającego ogromne oddziaływanie społeczne, wymaga 
zaangażowania podmiotów zewnętrznych, których zadaniem będzie realizacja 
poszczególnych elementów wdrażanych rozwiązań, jak również dostarczenie 
niezbędnych zasobów. Typowym zagrożeniem w obszarze handlowym są 
opóźnienia w realizacji prac, bądź niewywiązanie się ze zobowiązania przez 
dostawcę usług lub zasobów. Należy wymienić także zagrożenie dotyczące 
niedotrzymania zobowiązań kontraktowych poprzez świadome dostarczeniu przez 
dostawców towarów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości lub w niedostatecznej 
ilości. 

Ryzyka zidentyfikowane w tym obszarze koncentrują w się na kwestiach 
handlowych oraz kwestiach związanych ze współpracą z firmami/dostawcami 
zewnętrznymi.  

12.4.2.3.4.2 Ryzyko ekonomiczne, finansowe, rynkowe 

Z realizacją każdego przedsięwzięcia wiąże się konieczność uwzględnienia 
aspektów ekonomicznych. Z punktu widzenia powodzenia Projektu, w tym także 
jego postrzegania przez społeczeństwo, niezmiernie istotne jest przeprowadzenie 
dogłębnej analizy ekonomicznej i wypracowanie uzasadnienia biznesowego 
i ekonomicznego realizacji Projektu. Krytyczność tego elementu wynika 
dodatkowo z faktu współfinansowania Projektu i projektów ze środków Unii 
Europejskiej, a także przyjęcia metodyki PRINCE2 kładącej kluczowy nacisk na 
kwestie uzasadnienia biznesowego. 
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Niekorzystne zmiany ogólnych warunków ekonomicznych mogą wynikać zarówno 
ze zmiany cen towarów i usług w trakcie realizacji Projektu, w tym zmienności 
wszelkich wartościami wyrażonych w walucie krajowej (poprzez zmiany kursu 
waluty), jak również z negatywnych efektów inflacji. Zmiany kursów walut oraz 
inflacja mają pośredni wpływ na każdą inicjatywę, stąd też konieczność 
zdefiniowania ryzyk w tym obszarze dla Projektu. Dodatkowo, wszelkie zdarzenia 
rynkowe mające wpływ na Projekt oraz dotyczące zmian polityki finansowej są 
ujmowane w tej kategorii.  

12.4.2.3.4.3 Ryzyko prawne i wynikające z regulacji prawnych 

Przy wdrożeniu systemu informatycznego mającego wspierać Projekt należy 
uwzględnić wszelkie zagrożenia wynikające z obecnych przepisów ustaw, aktów 
wykonawczych i umów, zarówno tych obowiązujących na terenie Polski, jak i całej 
Unii Europejskiej. 

Wiele aktów prawnych mających istotne znaczenie dla realizacji założeń Projektu, 
w tym aktów regulujących obszary powiązane z działaniami w obszarze Projektu, 
jest obecnie tworzonych lub modyfikowanych. Ich ostateczny kształt będzie 
warunkował powodzenie Projektu. 

Z punktu widzenia zagrożeń w tym obszarze należy uwzględnić ryzyko braku 
niezbędnych zmian w ustawodawstwie, uniemożliwiające przeprowadzenie w 
całości lub w części Projektu, jak również ryzyko wprowadzenia zmian w innych 
aktach prawnych, mogących mieć wpływ na jego realizację, a które to zmiany nie 
będąc poprzedzone odpowiednimi konsultacjami z punktu widzenia wpływu na 
Projekt mogą mieć niekorzystny wpływ na osiągnięcie jego zakładanych 
rezultatów. 

12.4.2.3.4.4 Ryzyko organizacyjne, zarządcze, związane z czynnikiem ludzkim 

Zmiany, jakie będą skutkiem realizacji Projektu, będą miały bardzo duży wpływ na 
dotychczasowy sposób realizacji procesów, obsługę pacjentów, sposób pracy 
personelu medycznego, sposób dostępu oraz zakres informacji udostępnianej 
każdej ze stron. Przyzwyczajenia, trudność w adoptowaniu się do zmian, brak 
zrozumienia dla niektórych decyzji będą skutkowały w ich odrzucaniu lub 
opóźnieniu momentu osiągnięcia pełnej planowanej efektywności działania. 

Przy prowadzeniu Projektu niezbędne będzie również odpowiednie zarządzanie, 
zarówno z punktu widzenia odpowiedniego doboru kadry zarządzającej, 
posiadającej odpowiednie kompetencje i doświadczenia, jak również zapewnienia 
wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych gwarantujących uzupełnienie 
niezbędnych kompetencji oraz transfer wiedzy do kadry zarządzającej. 

Złożoność działań w obszarze realizacji Projektu, jego skala oraz wpływ otoczenia 
zewnętrznego powodują, że istotne znaczenie mają zagrożenia wynikające  
z nieodpowiedniego podejścia do zarządzania Projektem, brakiem zapewnienia 
niezbędnego poziomu kompetencji oraz brakiem wdrożenia odpowiednich zasad  
i procedur, którego konsekwencją jest niemożność zapewnienia kompleksowego  
i spójnego podejścia do realizacji zadań projektowych.  

W ramach tej kategorii należy również wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające 
z faktu współzależności pomiędzy elementami Projektu a innymi 
przedsięwzięciami realizowanymi w Polsce lub podejmowanymi na poziomie Unii 
Europejskiej. Brak współpracy pomiędzy jednostkami i podmiotami realizującymi 
poszczególne przedsięwzięcia, w szczególności brak zapewnienia odpowiednich 
konsultacji i uzgodnień, może uniemożliwić osiągnięcie zakładanych korzyści 
w ramach Projektu, wpłynąć na wyraźne podniesienie kosztów jego realizacji, 
a także doprowadzić do istotnego obniżenia jego znaczenia lub dezaktualizacji 
przyjętych założeń. 
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12.4.2.3.4.5 Ryzyko polityczne 

Strategiczne znaczenie Projektu, jego skala, a także sposób finansowania 
powodują, iż krytyczne znaczenie dla jego powodzenia mają zagrożenia zaliczane 
do tej kategorii. Wpływ polityki Rządu, sytuacja polityczna w kraju, czy też częste 
zmiany w składzie Rządu mogą prowadzić do zmian w priorytetowym podejściu do 
realizacji Projektu, a w konsekwencji do przestoju w kluczowych decyzjach 
dotyczących jego realizacji. 

Do ryzyk politycznych zaliczyć należy również możliwość zawieszenia lub 
anulowania realizacji Projektu z przyczyn politycznych, wprowadzenie ograniczeń 
już po rozpoczęciu jego realizacji , czy też opóźnianie jego realizacji. Na realizację 
Projektu istotny wpływ będzie również miała opinia publiczna oraz media. Ryzyka 
związane z tymi obszarami również zostały zgromadzone w ramach niniejszej 
kategorii.  

12.4.2.3.4.6 Ryzyko środowiskowe 

Wszelkie zagrożenia związane zarówno z katastrofami środowiska naturalnego 
oraz zapotrzebowaniem na zasoby naturalne mogą mieć wpływ na realizację lub 
opóźnienie w zrealizowaniu Projektu. W większości przypadków wypadki 
naturalne należą do zjawisk losowych i nie sposób ich przewidzieć z odpowiednim 
wyprzedzeniem (np. trzęsienia ziemi, powodzie). Jednakże przygotowanie 
odpowiednich planów ciągłości działalności zapewniające odpowiedni wytyczne 
do postępowania podczas katastrofy mogą uchronić znaczną część zasobów. 
Ryzyka środowiskowe są problemem powszechnym i nie mogą zostać pominięte 
w opisie realizacji Projektu.  

12.4.2.3.4.7 Ryzyko techniczne, eksploatacyjne, infrastrukturalne  

Implementacja systemu wspierającego Projekt niesie za sobą ryzyka związane 
z technicznymi aspektami wdrożenia, eksploatacją systemu jak również 
infrastrukturą wykorzystywaną do jego realizacji.  

W tym obszarze mieszczą się również szeroko pojęte ryzyka dotyczące 
bezpieczeństwa systemu SIOZ. W przypadku Projektu ryzyka będą oddziaływały 
zarówno na beneficjentów systemu jak również na grupy społeczne korzystające 
pośrednio lub bezpośrednio z systemu.  

W ramach ryzyka technicznego mieści się także ryzyko związane z awariami 
infrastruktury informatycznej. Należy także pamiętać o otoczeniu Projektu, 
rozumianym w tym przypadku jako techniczne aspekty innych przedsięwzięć, 
z którymi SIOZ będzie współpracował, w związku z czym zagrożenia  
o charakterze technicznym, eksploatacyjnym i infrastrukturalnym dotyczące 
tamtych przedsięwzięć będą miały potencjalny wpływ na SIOZ.  

Skutkiem awarii jest zwykle spadek wydajności systemu, przestoju w pracy części 
lub całości systemu, straty związane z naprawą lub wymianą sprzętu. Na wielkość 
tego ryzyka wpływa m.in. awaryjność sprzętu oraz umiejętności eksploatacji 
sprzętu przez użytkowników. 

12.4.2.3.4.8 Zestawienie zidentyfikowanych ryzyk przypisanych do poszczególnych 
kategorii 

W poniższej tabeli zostało przedstawione zestawienie zidentyfikowanych ryzyk, 
przypisanych do poszczególnych kategorii 
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Tabela 148 Kategorie ryzyk 

Nr Opis ryzyka Kategoria 

1 Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub 
niewprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych 
niezbędnych do realizacji celów projektu - w 
szczególności projektu ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia - oraz ryzyko pominięcia pewnych 
regulacji prawnych lub wymagań licencyjnych, których 
spełnienie może wpłynąć na terminowość i koszt 
projektu. 

Dodatkowym aspektem w przypadku Wariantu 2 jest 
konieczność wprowadzenia wymogu przesyłania 
rozszerzonych danych medycznych w formie 
elektronicznej do regionalnych baz SIOZ. 

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

2 Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych 
przez jednostkę budżetującą na realizację projektu 
przy braku przyznania funduszy z Unii Europejskiej 
lub przy finansowaniu na zasadzie refundacji 
kosztów.  

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 

3 Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych 
przez jednostkę budżetującą na utrzymanie systemu 
po jego wdrożeniu. 

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 

4 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu 
związanego z uzależnieniem projektu od projektów 
zewnętrznych (np. pl.ID, ePUAP).  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

5 Ryzyko wystąpienia trudności w zarządzaniu oraz 
koordynacji projektu – brak kompetencji lub 
doświadczenia w zakresie zarządzania przy dużym  
i skomplikowanym projekcie może mieć znaczący 
wpływ na terminowość, jakość oraz koszty poniesione 
na realizację projektu. Brak zapewnienia niezbędnej 
koordynacji pomiędzy realizowanymi kontraktami 
może spowodować opóźnienia w realizacji projektu 
oraz zwiększenie kosztów poniesionych na zawierane 
kontrakty. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

6 Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po 
stronie Beneficjenta do nadzorowania i 
koordynowania przebiegu projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

7 Ryzyko niewystarczających możliwości decyzyjnych 
wśród kierowników projektów i/lub pracowników 
Beneficjenta może doprowadzić do przestojów  
w realizacji projektu, skutkujących opóźnieniem jego 
realizacji oraz dodatkowymi kosztami. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 

8 Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń 
wynikające z braku kompletnych informacji na etapie 
przygotowania Studium Wykonalności lub też 
niedoszacowanie czasu niezbędnego na 
przeprowadzenia analiz funkcjonalnych systemu 
mogące negatywnie wpłynąć na terminowość, 
efektywność, funkcjonalność oraz koszt systemu 
(czas, ceny rynkowe, ceny usług). 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

9 Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu 
dostępności systemu spowodowane 
niedoszacowaniem lub niemożnością zapewnienia 
założonych wymogów wydajnościowych skutkujące 
obniżeniem wiarygodności SIOZ oraz 
niedostępnością danych medycznych pacjenta i w 
konsekwencji usług świadczonych w ramach projektu. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

10 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu 
związanego z prowadzeniem postępowań 
przetargowych lub opóźnieniem prac wykonawców 
może wpłynąć na zasadność, terminowość, koszt 
oraz jakość realizacji projektu. 

Handlowe 

11 Ryzyko braku zaangażowania w realizację projektu 
głównego płatnika (NFZ) oraz innych podmiotów 
biorących udział w obiegu informacji zdrowotnej – 
zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów 
niepublicznych (np. jednostek utrzymujących lokalne 
bazy rozszerzonych danych medycznych) może 
doprowadzić do niemożności realizacji projektu w 
pełnym zakresie lub nieosiągnięcia jego celów i celów 
innych projektów z nim powiązanych. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane z 
czynnikiem 
ludzkim 

12 Ryzyko powstawania lokalnych inicjatyw w ramach 
strategii wojewódzkich nieuwzględniających założeń 
projektu P1 w wyniku braku promocji projektu P1 
może wpłynąć na terminowość wdrożenia oraz wzrost 
niechęci dla projektu.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

13 Ryzyko niechęci ponoszenia kosztów związanych  
z utrzymaniem lokalnych baz rozszerzonych danych 
medycznych. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

14 Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami 
cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą 
wpłynąć na koszt realizacji Projektu.  

Handlowe 

15 Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut, stóp 
procentowych oraz poziomu inflacji w trakcie realizacji 
projektu, co może mieć wpływ na wielkość wydatków 
poniesionych np. na sprzęt komputerowy.  

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 

16 Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych 
wrażliwych, gdy przechowywane dane wrażliwe 
(dotyczące osobistych danych medycznych) będą 
nieodpowiednio zabezpieczone lub dostęp do nich 
zostanie umożliwiony nieodpowiedniemu 
personelowi.  

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

17 Ryzyko niepodpisania umowy o dofinansowanie,  
co spowoduje pozbawienie źródła finansowania 
i możliwości zrealizowania projektu. 

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

18 Ryzyko wystąpienia zmian zakresu 
przechowywanych danych wynikłych z np. zmian 
prawa, wymagań UE, powstania nowych instytucji 
ubezpieczeń zdrowotnych itp., co może spowodować 
konieczność zmiany oprogramowania i 
udostępnianych dla innych aplikacji interfejsów.  

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

19 Ryzyko braku kontroli nad dostosowaniem systemu 
(zarządzaniem zmianą) – wprowadzenie nowego 
systemu wiąże się ze zmianami procesowymi, jak  
i zmianami w oprogramowaniu – brak umiejętnej 
kontroli wprowadzania zmian oraz dobrze 
zdefiniowanego procesu zarządzania zmianą może 
doprowadzić do nieprzewidzianych i niepożądanych 
efektów.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

20 Ryzyko wystąpienia zbyt dużego poziomu 
szczegółowości założeń i koncepcji zawartych  
w Studium Wykonalności powodujące brak 
uniwersalności rozwiązań oraz uniemożliwienie 
zdefiniowania elastycznych rozwiązań realizacji 
przyjętych założeń. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

21 Ryzyko braku akceptacji środowiska medycznego lub 
części środowiska (np. starszych lekarzy) dotyczące 
braku akceptacji nowych rozwiązań i niechęci do 
zmian, co może negatywnie wpłynąć na pełne 
wdrożenie projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

22 Ryzyko braku umiejętności efektywnego 
wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź 
znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej 
zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie 
wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników  
i pacjentów.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

23 Ryzyko forsowania rozwiązań, które są korzystne  
z punktu widzenia określonych grup interesów 
(producenci sprzętu, dostawców usług, produktów 
medycznych i oprogramowania, itp.), co może 
prowadzić do wyboru rozwiązań nieoptymalnych 
wydajnościowo i kosztowo.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 

24 Ryzyko niskiego poziomu informatyzacji w pewnych 
obszarach kraju oraz u małych usługodawców (brak 
komputerów, dostępu do Internetu), co może 
prowadzić do braku pozyskania kompletnych danych  
o zdarzeniach medycznych, a w konsekwencji do 
niekompletności analiz raportów i statystyk oraz 
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

25 Ryzyko związane z działaniem SIOZ wyłącznie 
w jednostkach objętych umowami z Płatnikiem 
publicznym, co powoduje utratę reprezentatywności  
w skali ogólnokrajowej gromadzonych danych  
i w konsekwencji wykonywanych statystyk. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

26 Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze 
zmianą Rządu lub zmianą polityki Rządu, np. 
koncepcji zarządzania służbą zdrowia, co może mieć 
wpływ na zmianę zakresu lub skutkować 
wstrzymaniem projektu. 

Polityczne 

27 Ryzyko wystąpienia awarii składników infrastruktury 
teleinformatycznej (takich jak infrastruktura 
LAN/WAN, serwery, macierze dyskowe, urządzenia 
do archiwizacji, urządzenia UPS lub generatory 
podtrzymujące urządzenia teleinformatyczne  
w przypadku zaniku napięcia itp.), wyposażenia 
pomieszczeń i sprzętu biurowego, oraz innych 
składników infrastruktury technicznej, niezbędnych do 
realizacji procesów krytycznych, co będzie miało 
negatywny wpływ na utrzymanie oraz koszt 
eksploatacji infrastruktury systemu.  

Środowiskowe 

28 Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. 
programistów) niewykrytymi w trakcie testowania, co 
może wpłynąć na dostępność danych 
przechowywanych przez system.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

29 Ryzyko utrzymania niedostatecznego poziomu 
bezpieczeństwa systemu, gdy system okaże się 
wrażliwy na podatności i nienależycie zabezpieczony 
przed złośliwym działaniem lub oprogramowaniem, co 
wpłynie negatywnie na poufność (wyciek danych 
medycznych), dostępność oraz integralność danych 
przechowywanych przez system.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

30 Ryzyko związane z brakiem opracowanych, 
przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości 
działalności, co uniemożliwi sprawne odzyskanie  
w pełni działającego systemu po awarii.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

31 Ryzyko wystąpienia problemów z uwierzytelnieniem 
pacjenta / personelu medycznego w systemie 
związane z technicznymi problemami oraz 
autoryzacją.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 

32 Ryzyko związane z brakiem danych w rejestrach 
podmiotowych, problemami z uzyskaniem dostępu do 
rejestrów, problemami z eksportem danych  
z rejestrów, niedokładnych danych w rejestrach oraz 
przystosowaniem danych pozyskiwanych z rejestrów, 
co może wpłynąć na terminowość, koszt i jakość 
realizacji projektu oraz jego utrzymania.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

33 Ryzyko niezgodności powstałego oprogramowania  
z oprogramowaniem używanym obecnie na rynku, 
polegające na braku jednolitości wykorzystywanych 
standardów z uwagi na słabą komunikację i rangę 
legislacyjną projektu, co może spotęgować brak 
akceptacji do nowego systemu i opóźnić sprawne 
przesyłanie danych. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

34 Ryzyko braku uwzględnienia odpowiednich 
mechanizmów kontroli nadużyć oraz wyłudzeń (np. 
związanych z wykupywaniem leków refundowanych), 
co może wpłynąć negatywnie na wizerunek systemu.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

35 Ryzyko braku zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa przesyłanych danych medycznych  
i systemu SIOZ, co może wpłynąć na utratę lub 
ujawnienie wrażliwych danych medycznych oraz 
obniżenie wiarygodności SIOZ. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

36 Ryzyko braku zgody organów rejestrowych na 
udostępnienie danych zawartych w rejestrach na 
potrzeby zasilenia systemu SIOZ. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

37 Ryzyko opóźnień w realizacji projektu P2, w ramach 
którego wytworzone zostaną elementy podsystemu 
zarządzania zabezpieczeniami i prywatnością, co 
może wpłynąć na opóźnienie w realizacji projektu P1 
lub brak możliwości korzystania z funkcjonalności 
oferowanych przez system. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

38 Ryzyko małej dynamiki zmian w I etapie projektu 
spowodowane ograniczeniami wynikającymi ze skali 
projektu, liczby podmiotów biorących udział  
w projekcie oraz ścieżki decyzyjnej – długi czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian wymagających 
udziału wielu podmiotów / dostawców (koordynacja 
zmian np. w sytuacji wykrycia błędu lub zmian 
legislacyjnych na etapie wdrożenia). 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

39 Ryzyko wystąpienia błędów lub zbyt ograniczonej 
funkcjonalności rozwiązań prototypowych w stosunku 
do oczekiwań użytkowników, co może wpłynąć na 
brak akceptacji nowych rozwiązań przez środowisko 
medyczne lub usługobiorców i ich niechęć do zmian, 
co z kolei może negatywnie wpłynąć na pełne 
wdrożenie projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 

40 Ryzyko uzależnienia Beneficjenta od dostawcy 
ośrodków przetwarzania danych na potrzeby systemu 
SIOZ w przypadku utrzymywania obu ośrodków 
przetwarzania danych (podstawowego i zapasowego) 
u jednego dostawcy. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

41 Ryzyko ponoszenia nieuzasadnionych kosztów 
utrzymania siedziby Beneficjenta nabywanej w 
ramach Projektu P1 wynikających z niewykorzystania 
w pełni powierzchni biurowej siedziby po zakończeniu 
realizacji Projektu.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane z 
czynnikiem 
ludzkim 

Źródło: Opracowanie własne. 

12.4.2.3.5 Techniki oceny ryzyka pod względem prawdopodobieństwa 
i oddziaływania 

Podobnie jak przy technikach identyfikowania ryzyka, najczęściej stosuje się tu 
powszechnie w projektach PRINCE2 w krajach anglosaskich kwestionariusze, 
które zawierają listę uprzednio zidentyfikowanych dla konkretnego projektu / 
programu zagrożeń. Zagrożeniom tym przypisuje się ilościowe miary, których 
wartości należy szukać w środowisku zarządzania projektem.  

Na początku projektu – w procesach przygotowania lub inicjowania – informacji  
o środowisku zarządzania projektem poszukiwać należy w dokumentach takich 
jak: 

► formuły realizacji projektu (umowy handlowe, przepisy krajowe 
i międzynarodowe, przepisy korporacyjne i instytucjonalne dotyczące 
programu i projektów składowych),  

► założenia Projektu np. cele projektu, punkty styku z innymi projektami, 
produktami, ograniczenia, tło historyczne i aktualne, Uzasadnienie 
Biznesowe, Tolerancje, specyfikacje produktów przyszłego programu 
i projektów, Oczekiwania jakościowe beneficjentów programu i projektów 
(odbiorców ich rezultatów) oraz wszelkie kryteria akceptacji produktów. 

Wszelkich informacji politycznych, społecznych oraz społeczno-ekonomicznych 
poszukiwać należy u decydentów z obszaru polityki, administracji publicznej oraz 
biznesu sektora prywatnego.  

Po zebraniu tych informacji można przypisać odpowiednie wartości do 
zidentyfikowanych zagrożeń projektowych / programowych.  

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane zidentyfikowane ryzyka projektowe 
wraz z przypisanymi wartościami prawdopodobieństwa i oddziaływania oraz 
wypadkowa ocena ryzyka wyliczona na podstawie metody przedstawionej 
w rozdziale 12.4.2.1.2 dla obu wariantów inwestycyjnych. 
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Tabela 149 Ocena ryzyk 

Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

1 Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub niewprowadzenia odpowiednich 
zmian legislacyjnych niezbędnych do realizacji celów projektu – 
w szczególności projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
- oraz ryzyko pominięcia pewnych regulacji prawnych lub wymagań 
licencyjnych, których spełnienie może wpłynąć na terminowość i koszt 
projektu. 

Dodatkowym aspektem w przypadku Wariantu 2 jest konieczność 
wprowadzenia wymogu przesyłania rozszerzonych danych medycznych w 
formie elektronicznej do regionalnych baz SIOZ. 

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

2 2 4 2 3 6 

2 Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych przez jednostkę 
budżetującą na realizację projektu przy braku przyznania funduszy z Unii 
Europejskiej lub przy finansowaniu na zasadzie refundacji kosztów.  

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 

2 2 4 2 3 6 

3 Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych przez jednostkę 
budżetującą na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu. 

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 

2 2 4 2 3 6 

4 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu związanego z uzależnieniem 
projektu od projektów zewnętrznych (np. pl.ID, ePUAP).  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 3 6 2 1 2 

5 Ryzyko wystąpienia trudności w zarządzaniu oraz koordynacji projektu – 
brak kompetencji lub doświadczenia w zakresie zarządzania przy dużym  
i skomplikowanym projekcie może mieć znaczący wpływ na terminowość, 
jakość oraz koszty poniesione na realizację projektu. Brak zapewnienia 
niezbędnej koordynacji pomiędzy realizowanymi kontraktami może 
spowodować opóźnienia w realizacji projektu oraz zwiększenie kosztów 
poniesionych na zawierane kontrakty. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 3 6 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

6 Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do 
nadzorowania i koordynowania przebiegu projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 3 6 2 3 6 

7 Ryzyko niewystarczających możliwości decyzyjnych wśród kierowników 
projektów i/lub pracowników Beneficjenta może doprowadzić do 
przestojów w realizacji projektu, skutkujących opóźnieniem jego realizacji 
oraz dodatkowymi kosztami. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 3 6 2 3 6 

8 Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku 
kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności 
lub też niedoszacowanie czasu niezbędnego na przeprowadzenia analiz 
funkcjonalnych systemu mogące negatywnie wpłynąć na terminowość, 
efektywność, funkcjonalność oraz koszt systemu (czas, ceny rynkowe, 
ceny usług). 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 1 2 2 2 3 6 

9 Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności systemu 
spowodowane niedoszacowaniem lub niemożnością zapewnienia 
założonych wymogów wydajnościowych skutkujące obniżeniem 
wiarygodności SIOZ oraz niedostępnością danych medycznych pacjenta  
i w konsekwencji usług świadczonych w ramach projektu. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 2 2 4 2 3 6 

10 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu związanego z prowadzeniem 
postępowań przetargowych lub opóźnieniem prac wykonawców może 
wpłynąć na zasadność, terminowość, koszt oraz jakość realizacji projektu. 

Handlowe 
2 2 4 2 3 6 

11 Ryzyko braku zaangażowania w realizację projektu głównego płatnika 
(NFZ) oraz innych podmiotów biorących udział w obiegu informacji 
zdrowotnej – zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów 
niepublicznych (np. jednostek utrzymujących lokalne bazy rozszerzonych 
danych medycznych) może doprowadzić do niemożności realizacji 
projektu w pełnym zakresie lub nieosiągnięcia jego celów i celów innych 
projektów z nim powiązanych. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane z 
czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 3 6 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 616 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

12 Ryzyko powstawania lokalnych inicjatyw w ramach strategii wojewódzkich 
nieuwzględniających założeń projektu P1 w wyniku braku promocji 
projektu P1 może wpłynąć na terminowość wdrożenia oraz wzrost 
niechęci dla projektu.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 2 4 

13 Ryzyko niechęci ponoszenia kosztów związanych  
z utrzymaniem lokalnych baz rozszerzonych danych medycznych. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 3 6 N/A N/A 0 

14 Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas 
realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu.  

Handlowe 
2 2 4 2 3 6 

15 Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut, stóp procentowych oraz 
poziomu inflacji w trakcie realizacji projektu, co może mieć wpływ na 
wielkość wydatków poniesionych np. na sprzęt komputerowy.  

Ekonomiczne, 
finansowe, 
rynkowe 

2 2 4 2 2 4 

16 Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych wrażliwych, gdy 
przechowywane dane wrażliwe (dotyczące osobistych danych 
medycznych) będą nieodpowiednio zabezpieczone lub dostęp do nich 
zostanie umożliwiony nieodpowiedniemu personelowi.  

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

2 2 4 3 2 6 

17 Ryzyko niepodpisania umowy o dofinansowanie, co spowoduje 
pozbawienie źródła finansowania i możliwości zrealizowania projektu. 

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

1 3 3 1 3 3 

18 Ryzyko wystąpienia zmian zakresu przechowywanych danych wynikłych 
z np. zmian prawa, wymagań UE, powstania nowych instytucji 
ubezpieczeń zdrowotnych itp., co może spowodować konieczność zmiany 
oprogramowania i udostępnianych dla innych aplikacji interfejsów.  

Prawne  
i wynikające  
z regulacji 
prawnych 

2 3 6 2 3 6 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

19 Ryzyko braku kontroli nad dostosowaniem systemu (zarządzaniem 
zmianą) – wprowadzenie nowego systemu wiąże się ze zmianami 
procesowymi, jak i zmianami w oprogramowaniu – brak umiejętnej kontroli 
wprowadzania zmian oraz dobrze zdefiniowanego procesu zarządzania 
zmianą może doprowadzić do nieprzewidzianych i niepożądanych 
efektów.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 1 2 2 1 2 

20 Ryzyko wystąpienia zbyt dużego poziomu szczegółowości założeń  
i koncepcji zawartych w Studium Wykonalności powodujące brak 
uniwersalności rozwiązań oraz uniemożliwienie zdefiniowania 
elastycznych rozwiązań realizacji przyjętych założeń. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 2 4 

21 Ryzyko braku akceptacji środowiska medycznego lub części środowiska 
(np. starszych lekarzy) dotyczące braku akceptacji nowych rozwiązań  
i niechęci do zmian, co może negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie 
projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 2 4 

22 Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności 
systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej 
funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród 
użytkowników i pacjentów.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 1 2 2 1 2 

23 Ryzyko forsowania rozwiązań, które są korzystne z punktu widzenia 
określonych grup interesów (producenci sprzętu, dostawców usług, 
produktów medycznych i oprogramowania, itp.), co może prowadzić  
do wyboru rozwiązań nieoptymalnych wydajnościowo i kosztowo.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

1 2 2 1 2 2 

24 Ryzyko niskiego poziomu informatyzacji w pewnych obszarach kraju oraz 
u małych usługodawców (brak komputerów, dostępu do Internetu), co 
może prowadzić do braku pozyskania kompletnych danych o zdarzeniach 
medycznych, a w konsekwencji do niekompletności analiz raportów  
i statystyk oraz elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 2 4 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

25 Ryzyko związane z działaniem SIOZ wyłącznie w jednostkach objętych 
umowami z Płatnikiem publicznym, co powoduje utratę 
reprezentatywności w skali ogólnokrajowej gromadzonych danych  
i w konsekwencji wykonywanych statystyk. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

3 2 6 3 2 6 

26 Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą Rządu lub 
zmianą polityki Rządu, np. koncepcji zarządzania służbą zdrowia, co 
może mieć wpływ na zmianę zakresu lub skutkować wstrzymaniem 
projektu. 

Polityczne 

2 3 6 2 3 6 

27 Ryzyko wystąpienia awarii składników infrastruktury teleinformatycznej 
(takich jak infrastruktura LAN/WAN, serwery, macierze dyskowe, 
urządzenia do archiwizacji, urządzenia UPS lub generatory podtrzymujące 
urządzenia teleinformatyczne w przypadku zaniku napięcia itp.), 
wyposażenia pomieszczeń i sprzętu biurowego, oraz innych składników 
infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji procesów 
krytycznych, co będzie miało negatywny wpływ na utrzymanie oraz koszt 
eksploatacji infrastruktury systemu.  

Środowiskowe 

2 2 4 2 3 6 

28 Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. programistów) 
niewykrytymi w trakcie testowania, co może wpłynąć na dostępność 
danych przechowywanych przez system.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

2 3 6 2 3 6 

29 Ryzyko utrzymania niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa systemu, 
gdy system okaże się wrażliwy na podatności i nienależycie 
zabezpieczony przed złośliwym działaniem lub oprogramowaniem,  
co wpłynie negatywnie na poufność (wyciek danych medycznych), 
dostępność oraz integralność danych przechowywanych przez system.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 2 3 6 2 3 6 

30 Ryzyko związane z brakiem opracowanych, przetestowanych oraz 
wdrożonych planów ciągłości działalności, co uniemożliwi sprawne 
odzyskanie w pełni działającego systemu po awarii.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

2 3 6 2 3 6 

31 Ryzyko wystąpienia problemów z uwierzytelnieniem pacjenta / personelu 
medycznego w systemie związane z technicznymi problemami oraz 
autoryzacją.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

2 2 4 2 2 4 
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Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

32 Ryzyko związane z brakiem danych w rejestrach podmiotowych, 
problemami z uzyskaniem dostępu do rejestrów, problemami z eksportem 
danych z rejestrów, niedokładnych danych w rejestrach oraz 
przystosowaniem danych pozyskiwanych z rejestrów, co może wpłynąć 
na terminowość, koszt i jakość realizacji projektu oraz jego utrzymania.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 2 2 4 2 2 4 

33 Ryzyko niezgodności powstałego oprogramowania z oprogramowaniem 
używanym obecnie na rynku, polegające na braku jednolitości 
wykorzystywanych standardów z uwagi na słabą komunikację i rangę 
legislacyjną projektu, co może spotęgować brak akceptacji do nowego 
systemu i opóźnić sprawne przesyłanie danych. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 2 2 4 2 2 4 

34 Ryzyko braku uwzględnienia odpowiednich mechanizmów kontroli 
nadużyć oraz wyłudzeń (np. związanych z wykupywaniem leków 
refundowanych), co może wpłynąć negatywnie na wizerunek systemu.  

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 

1 2 2 1 2 2 

35 Ryzyko braku zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
przesyłanych danych medycznych i systemu SIOZ, co może wpłynąć na 
utratę lub ujawnienie wrażliwych danych medycznych oraz obniżenie 
wiarygodności SIOZ. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 2 3 6 2 3 6 

36 Ryzyko braku zgody organów rejestrowych na udostępnienie danych 
zawartych w rejestrach na potrzeby zasilenia systemu SIOZ. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 3 6 2 3 6 

37 Ryzyko opóźnień w realizacji projektu P2, w ramach którego wytworzone 
zostaną elementy podsystemu zarządzania zabezpieczeniami  
i prywatnością, co może wpłynąć na opóźnienie w realizacji projektu P1 
lub brak możliwości korzystania z funkcjonalności oferowanych przez 
system. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

1 3 3 1 3 3 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 620 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Kategoria 
Wariant W1 Wariant W2 

P W Ocena P W Ocena 

38 Ryzyko małej dynamiki zmian w I etapie projektu spowodowane 
ograniczeniami wynikającymi ze skali projektu, liczby podmiotów 
biorących udział  
w projekcie oraz ścieżki decyzyjnej – długi czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian wymagających udziału wielu podmiotów / 
dostawców (koordynacja zmian np. w sytuacji wykrycia błędu lub zmian 
legislacyjnych na etapie wdrożenia). 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 2 4 2 2 4 

39 Ryzyko wystąpienia błędów lub zbyt ograniczonej funkcjonalności 
rozwiązań prototypowych w stosunku do oczekiwań użytkowników, co 
może wpłynąć na brak akceptacji nowych rozwiązań przez środowisko 
medyczne lub usługobiorców i ich niechęć do zmian, co z kolei może 
negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie projektu. 

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane  
z czynnikiem 
ludzkim 

2 1 2 2 1 2 

40 Ryzyko uzależnienia Beneficjenta od dostawcy ośrodków przetwarzania 
danych na potrzeby systemu SIOZ w przypadku utrzymywania obu 
ośrodków przetwarzania danych (podstawowego i zapasowego) u 
jednego dostawcy. 

Techniczne, 
eksploatacyjne, 
infrastrukturalne 1 2 2 2 2 4 

41 Ryzyko ponoszenia nieuzasadnionych kosztów utrzymania siedziby 
Beneficjenta nabywanej w ramach Projektu P1 wynikających z 
niewykorzystania w pełni powierzchni biurowej siedziby po zakończeniu 
realizacji Projektu.  

Organizacyjne, 
zarządcze, 
związane z 
czynnikiem 
ludzkim 

2 1 2 2 1 2 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Studium Wykonalności dla projektu 621 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 

Rysunek 116 Porównanie ocen ryzyka dla poszczególnych ryzyk dla dwóch wariantów inwestycyjnych 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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 Studium Wykonalności dla projektu 622 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

12.4.2.3.6 Techniki wspomagające wybór reakcji na ryzyko 

Najlepszym narzędziem wyboru optymalnej reakcji na zagrożenie pozostają 
stosowane od dawna drzewa decyzyjne opisywane w rozdziale 12.4.2.3.7.2. 

Poniżej przedstawiony został schemat, który jest punktem wyjścia do stosowania 
tej techniki. 

Rysunek 117 Wybór reakcji na zagrożenie 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2”. 

W poniższej tabeli przedstawiono ryzyka wraz z przypisanymi reakcjami 
opisanymi w rozdziale 12.4.2.1.3. 
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 Studium Wykonalności dla projektu 623 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Tabela 150 Reakcje na ryzyka 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

1 Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu 
lub niewprowadzenia odpowiednich 
zmian legislacyjnych niezbędnych do 
realizacji celów projektu – 
w szczególności projektu ustawy o 
systemie informacji w ochronie zdrowia 
- oraz ryzyko pominięcia pewnych 
regulacji prawnych lub wymagań 
licencyjnych, których spełnienie może 
wpłynąć na terminowość i koszt 
projektu. Dodatkowym aspektem 
w przypadku Wariantu 2 jest 
konieczność wprowadzenia wymogu 
przesyłania rozszerzonych danych 
medycznych w formie elektronicznej do 
regionalnych baz SIOZ. 

Redukowanie – Działania 
mające na celu zapewnienie 
niezbędnych zmian 
legislacyjnych obejmujące 
przygotowanie projektów aktów 
legislacyjnych i wykonawczych, 
wpływanie na organy 
legislacyjne i wykonawcze w 
celu zapewnienia wprowadzenia 
proponowanych zmian, 
uświadomienie zależności 
powodzenia Projektu od 
wprowadzenia zmian 
legislacyjnych, monitorowanie 
realizacji zmian prawnych oraz 
weryfikacja wymagań 
licencyjnych (propozycje 
redukowania ryzyka zawarto 
także w rozdziale 10.3.3.4) 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

2 Ryzyko braku zabezpieczenia środków 
finansowych przez jednostkę 
budżetującą na realizację projektu przy 
braku przyznania funduszy z Unii 
Europejskiej lub przy finansowaniu na 
zasadzie refundacji kosztów.  

Zapobieganie – Zapewnienie 
odpowiednich środków na 
realizację projektu z budżetu 
państwa 
Tworzenie rezerw – Próba 
pozyskania funduszy na 
realizację projektu ze środków 
pozabudżetowych (np. poprzez 
włączenie Płatnika  
w finansowanie Projektu) 
Redukowanie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
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 Studium Wykonalności dla projektu 624 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

3 Ryzyko braku zabezpieczenia środków 
finansowych przez jednostkę 
budżetującą na utrzymanie systemu po 
jego wdrożeniu. 

Tworzenie rezerw – Analiza 
kosztów utrzymania systemu  
i zabezpieczenie odpowiednich 
środków budżetowych lub 
pozabudżetowych (np. poprzez 
włączenie Płatnika  
w finansowanie Projektu) 
Redukowanie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

4 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji 
projektu związanego z uzależnieniem 
projektu od projektów zewnętrznych 
(np. pl.ID, ePUAP).  

Redukowanie – Monitorowanie 
postępów prac projektów, od 
których uzależnione są 
poszczególne obszary systemu 
i w miarę możliwości 
przesunięcie czasu wdrażania 
obszarów zależnych na rzecz 
obszarów niezależnych od 
projektów zewnętrznych 
Akceptacja – wprowadzenie 
rozwiązań tymczasowych (np. 
wykorzystanie obecnego 
dowodu osobistego) 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 625 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

5 Ryzyko wystąpienia trudności  
w zarządzaniu oraz koordynacji 
projektu – brak kompetencji lub 
doświadczenia w zakresie zarządzania 
przy dużym i skomplikowanym 
projekcie może mieć znaczący wpływ 
na terminowość, jakość oraz koszty 
poniesione na realizację projektu. Brak 
zapewnienia niezbędnej koordynacji 
pomiędzy realizowanymi kontraktami 
może spowodować opóźnienia  
w realizacji projektu oraz zwiększenie 
kosztów poniesionych na zawierane 
kontrakty. 

Zapobieganie – Zatrudnienie 
specjalistów w zarządzaniu 
projektami o odpowiednich 
kompetencjach i doświadczeniu 
Redukowanie – Edukacja 
personelu Beneficjenta  
w zakresie zarządzania 
projektami przy wsparciu 
odpowiednich specjalistów / 
wsparcie zewnętrznych 
specjalistów 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

6 Ryzyko braku odpowiednich zasobów 
ludzkich po stronie Beneficjenta do 
nadzorowania i koordynowania 
przebiegu projektu. 

Redukowanie – Przydzielenie 
odpowiednich zasobów ludzkich 
do działań projektowych lub 
zapewnienie wsparcia przez 
zewnętrznych specjalistów 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

7 Ryzyko niewystarczających możliwości 
decyzyjnych wśród kierowników 
projektów i/lub pracowników 
Beneficjenta może doprowadzić do 
przestojów w realizacji projektu, 
skutkujących opóźnieniem jego 
realizacji oraz dodatkowymi kosztami. 

Redukowanie – Wprowadzenie 
odpowiednich procedur 
(definiujących np. maksymalny 
czas na podjęcie decyzji) oraz 
przypisanie odpowiedzialności 
do konkretnych zasobów 
ludzkich 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 626 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

8 Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych 
założeń wynikające z braku 
kompletnych informacji na etapie 
przygotowania Studium Wykonalności 
lub też niedoszacowanie czasu 
niezbędnego na przeprowadzenia 
analiz funkcjonalnych systemu mogące 
negatywnie wpłynąć na terminowość, 
efektywność, funkcjonalność oraz koszt 
systemu (czas, ceny rynkowe, ceny 
usług). 

Redukowanie – Dogłębna 
analiza związana z wszelkimi 
aspektami wdrożenia systemu 
(koszty, czas, funkcjonalności 
systemu) / rozpoczęcie 
przetargów oraz podpisanie 
kontraktów z dostawcami  
w możliwie najszybszym terminie 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych, 
wydajnościowych oraz 
czasowych (np. na 
przeprowadzenie dodatkowych 
analiz funkcjonalnych) 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

9 Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego 
poziomu dostępności systemu 
spowodowane niedoszacowaniem lub 
niemożnością zapewnienia założonych 
wymogów wydajnościowych skutkujące 
obniżeniem wiarygodności SIOZ oraz 
niedostępnością danych medycznych 
pacjenta i w konsekwencji usług 
świadczonych w ramach projektu. 

Redukowanie – Dogłębna 
analiza związana z wszelkimi 
wymogami wydajnościowymi 
systemu 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 627 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

10 Ryzyko wydłużenia czasu realizacji 
projektu związanego z prowadzeniem 
postępowań przetargowych lub 
opóźnieniem prac wykonawców może 
wpłynąć na zasadność, terminowość, 
koszt oraz jakość realizacji projektu. 

Redukowanie – Dokładna 
analiza liczby wymaganych 
postępowań, czasu potrzebnego 
na podpisanie kontraktu, 
szacowanego kosztu jak również 
związku między przetargami / 
określenia procedur 
przeprowadzania przetargów  
i osób odpowiedzialnych za ten 
proces 
Tworzenie rezerw - 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych oraz 
czasowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

11 Ryzyko braku zaangażowania 
w realizację projektu głównego płatnika 
(NFZ) oraz innych podmiotów biorących 
udział w obiegu informacji zdrowotnej – 
zarówno podmiotów publicznych, jak 
i podmiotów niepublicznych (np. 
jednostek utrzymujących lokalne bazy 
rozszerzonych danych medycznych) 
może doprowadzić do niemożności 
realizacji projektu w pełnym zakresie 
lub nieosiągnięcia jego celów i celów 
innych projektów z nim powiązanych. 

Zapobieganie – Pozyskanie 
zapewnienia współpracy 
instytucji biorących udział  
w obiegu informacji zdrowotnej 
Redukowanie – Wdrożenie 
zmian legislacyjnych 
wprowadzających wymóg 
współpracy przy realizacji 
projektu 
Redukowanie – Zwiększanie 
świadomości jednostek 
utrzymujących lokalne bazy 
danych o konieczności, zaletach 
gromadzenia i potrzebie 
centralnego gromadzenia 
wybranych danych medycznych 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 628 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

12 Ryzyko powstawania lokalnych 
inicjatyw w ramach strategii 
wojewódzkich nieuwzględniających 
założeń projektu P1 w wyniku braku 
promocji projektu P1 może wpłynąć na 
terminowość wdrożenia oraz wzrost 
niechęci dla projektu.  

Redukowanie – Promocja 
projektu na poziomie 
województw z określeniem 
strategii rozwoju systemu w celu 
umożliwienia rozpoczęcia 
ewentualnych działań 
przygotowawczych 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

13 Ryzyko niechęci ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem lokalnych 
baz rozszerzonych danych 
medycznych. 

Zapobieganie / Redukowanie – 
Wdrożenie odpowiednich 
wymagań legislacyjnych 
obligujących Usługodawców do 
utrzymywania lokalnych baz 
rozszerzonych danych 
medycznych 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

14 Ryzyko zmian rynkowych związanych 
ze zmianami cen usług podczas 
realizacji Projektu, które mogą wpłynąć 
na koszt realizacji Projektu.  

Redukowanie – Dogłębna 
analiza związana z wszelkimi 
aspektami wdrożenia systemu 
(koszty, czas, funkcjonalności 
systemu) / ciągłe monitorowanie 
trendów rynkowych 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych, 
wydajnościowych oraz 
czasowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 629 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

15 Ryzyko związane ze zmiennością 
kursów walut, stóp procentowych oraz 
poziomu inflacji w trakcie realizacji 
projektu, co może mieć wpływ na 
wielkość wydatków poniesionych np.  
na sprzęt komputerowy.  

Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka 
Redukowanie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

16 Ryzyko nieodpowiedniego 
zabezpieczenia danych wrażliwych,  
gdy przechowywane dane wrażliwe 
(dotyczące osobistych danych 
medycznych) będą nieodpowiednio 
zabezpieczone lub dostęp do nich 
zostanie umożliwiony 
nieodpowiedniemu personelowi.  

Redukowanie – Analiza metod 
zabezpieczeń danych, 
odpowiednich dostępów do 
danych oraz wdrożenie 
najlepszych rozwiązań / audyt 
rozwiązań oraz poziomów 
dostępów przez niezależnych 
ekspertów 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

17 Ryzyko niepodpisania umowy  
o dofinansowanie, co spowoduje 
pozbawienie źródła finansowania 
i możliwości zrealizowania projektu. 

Redukowanie – Dotrzymanie 
terminów dotyczących 
kompletowania niezbędnej 
dokumentacji dla MRR oraz 
nadzór nad poziomem jakości 
powstałej dokumentacji 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 630 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

18 Ryzyko wystąpienia zmian zakresu 
przechowywanych danych wynikłych 
z np. zmian prawa, wymagań UE, 
powstania nowych instytucji 
ubezpieczeń zdrowotnych itp., co może 
spowodować konieczność zmiany 
oprogramowania i udostępnianych dla 
innych aplikacji interfejsów.  

Redukowanie – Stworzenie / 
wykorzystanie elastycznych 
rozwiązań informatycznych 
współpracujących z ogólnie 
przyjętymi standardami formatów 
danych / ciągłe monitorowanie 
wymagań dotyczących danych 
przechowywanych w rejestrach 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

19 Ryzyko braku kontroli nad 
dostosowaniem systemu 
(zarządzaniem zmianą) – 
wprowadzenie nowego systemu wiąże 
się ze zmianami procesowymi, jak  
i zmianami w oprogramowaniu – brak 
umiejętnej kontroli wprowadzania zmian 
oraz dobrze zdefiniowanego procesu 
zarządzania zmianą może doprowadzić 
do nieprzewidzianych i niepożądanych 
efektów.  

Redukowanie – Opracowanie 
procesu zarządzania zmianą 
adekwatnego dla wdrażanego 
systemu informatycznego  
i definiującego obowiązki 
dotyczące autoryzacji, nadzoru, 
odpowiedniej dokumentacji  
i testowania wprowadzanych 
zmian 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 631 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

20 Ryzyko wystąpienia zbyt dużego 
poziomu szczegółowości założeń  
i koncepcji zawartych w Studium 
Wykonalności powodujące brak 
uniwersalności rozwiązań oraz 
uniemożliwienie zdefiniowania 
elastycznych rozwiązań realizacji 
przyjętych założeń. 

Zapobieganie – Opracowanie 
Studium Wykonalności na 
poziomie gwarantującym 
uniwersalność założeń  
i umożliwiającym realizacji 
założeń niezależnie od wybranej 
technologii / metodyki 
Redukowanie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

21 Ryzyko braku akceptacji środowiska 
medycznego lub części środowiska  
(np. starszych lekarzy) dotyczące braku 
akceptacji nowych rozwiązań i niechęci 
do zmian, co może negatywnie wpłynąć 
na pełne wdrożenie projektu. 

Redukowanie – 
Przeprowadzenie szkoleń  
z zakresu użytkowania systemu 
oraz promocja projektu mająca 
na celu przekonanie personelu 
do nowego rozwiązania 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

22 Ryzyko braku umiejętności 
efektywnego wykorzystywania 
funkcjonalności systemu bądź 
znaczącego opóźnienia  
w udostępnieniu pełnej zakładanej 
funkcjonalności, co może negatywnie 
wpłynąć na odbiór systemu wśród 
użytkowników i pacjentów.  

Redukowanie – 
Przeprowadzenie szkoleń  
z zakresu użytkowania systemu 
oraz promocja projektu mająca 
na celu przekonanie personelu 
do nowego rozwiązania 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 632 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

23 Ryzyko forsowania rozwiązań, które  
są korzystne z punktu widzenia 
określonych grup interesów (producenci 
sprzętu, dostawców usług, produktów 
medycznych i oprogramowania, itp.),  
co może prowadzić do wyboru 
rozwiązań nieoptymalnych 
wydajnościowo i kosztowo.  

Redukowanie – 
Przeprowadzenie niezależnego 
przeglądu proponowanych 
rozwiązań przez ekspertów  
w danej dziedzinie 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

24 Ryzyko niskiego poziomu informatyzacji 
w pewnych obszarach kraju oraz u 
małych usługodawców (brak 
komputerów, dostępu do Internetu),  
co może prowadzić do braku 
pozyskania kompletnych danych  
o zdarzeniach medycznych,  
a w konsekwencji do niekompletności 
analiz raportów i statystyk oraz 
elektronicznej dokumentacji medycznej 
pacjentów. 

Redukowanie – Wsparcie 
finansowe lub merytoryczne 
dotyczące pozyskania funduszy 
na informatyzację 
Redukowanie – Wdrożenie 
zmian legislacyjnych 
wprowadzających finansowanie 
lub współfinansowanie działań 
mających na celu informatyzację 
(zakup komputerów, pozyskanie 
dostępu do Internetu itp.) / 
wsparcie w pozyskaniu 
odpowiednich funduszy 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

25 Ryzyko związane z działaniem SIOZ 
wyłącznie w jednostkach objętych 
umowami z Płatnikiem publicznym,  
co powoduje utratę reprezentatywności  
w skali ogólnokrajowej gromadzonych 
danych i w konsekwencji 
wykonywanych statystyk. 

Zapobieganie / Redukowanie – 
Wdrożenie zmian legislacyjnych 
wprowadzających obowiązek 
współpracy z SIOZ jednostek 
objętych umowami z Płatnikiem 
niepublicznym  
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 633 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

26 Ryzyko zmiany priorytetów Projektu 
związane ze zmianą Rządu lub zmianą 
polityki Rządu, np. koncepcji 
zarządzania służbą zdrowia, co może 
mieć wpływ na zmianę zakresu lub 
skutkować wstrzymaniem projektu. 

Redukowanie – Promocja 
projektu na szczeblu rządowym 
mająca na celu uświadomienie 
wagi i słuszności celów projektu  
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

27 Ryzyko wystąpienia awarii składników 
infrastruktury teleinformatycznej (takich 
jak infrastruktura LAN/WAN, serwery, 
macierze dyskowe, urządzenia do 
archiwizacji, urządzenia UPS lub 
generatory podtrzymujące urządzenia 
teleinformatyczne w przypadku zaniku 
napięcia itp.), wyposażenia 
pomieszczeń i sprzętu biurowego, oraz 
innych składników infrastruktury 
technicznej, niezbędnych do realizacji 
procesów krytycznych, co będzie miało 
negatywny wpływ na utrzymanie oraz 
koszt eksploatacji infrastruktury 
systemu.  

Redukowanie - Analiza ryzyka  
i wdrożenie planów ciągłości 
działalności / wdrożenie 
odpowiednio redundantnej 
infrastruktury technicznej / 
wdrożenie rozwiązania 
umożliwiającego pracę offline 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych i czasowych 
na wypadek urzeczywistnienia 
się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 634 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

28 Ryzyko awarii spowodowane błędami 
dostawców (np. programistów) 
niewykrytymi w trakcie testowania,  
co może wpłynąć na dostępność 
danych przechowywanych przez 
system.  

Redukowanie – Wdrożenie 
odpowiednich procedur 
dotyczących testów 
akceptacyjnych oraz wymóg 
testowania zmian na środowisku 
testowym przed wprowadzeniem 
na produkcję / wprowadzenie 
procedur odtworzenia systemu 
oraz systematycznego tworzenia 
kopii zapasowych / regularne 
kontrole jakości systemu 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

29 Ryzyko utrzymania niedostatecznego 
poziomu bezpieczeństwa systemu,  
gdy system okaże się wrażliwy na 
podatności i nienależycie 
zabezpieczony przed złośliwym 
działaniem lub oprogramowaniem,  
co wpłynie negatywnie na poufność 
(wyciek danych medycznych), 
dostępność oraz integralność danych 
przechowywanych przez system.  

Redukowanie – Analiza 
wymagań dotyczących 
zabezpieczeń systemu  
i wprowadzenie odpowiedniego 
poziomu zabezpieczeń / 
przeprowadzenie audytu przez 
niezależnych ekspertów mające 
na celu wykrycie potencjalnych 
dziur bezpieczeństwa 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 635 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

30 Ryzyko związane z brakiem 
opracowanych, przetestowanych oraz 
wdrożonych planów ciągłości 
działalności, co uniemożliwi sprawne 
odzyskanie w pełni działającego 
systemu po awarii.  

Redukowanie – 
Przeprowadzenie analizy ryzyka 
i wdrożenie planów ciągłości 
działalności oraz wymogu 
regularnych testów ciągłości 
działalności / wdrożenie 
odpowiednio redundantnej 
infrastruktury technicznej 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

31 Ryzyko wystąpienia problemów  
z uwierzytelnieniem pacjenta / 
personelu medycznego w systemie 
związane z technicznymi problemami 
oraz autoryzacją.  

Redukowanie – 
Przeprowadzenie odpowiednich 
testów akceptacyjnych 
dotyczących mechanizmów 
uwierzytelniania i autoryzacji / 
opracowanie planów awaryjnych 
na wypadek braku możliwości 
uwierzytelnienia  
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 636 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

32 Ryzyko związane z brakiem danych  
w rejestrach podmiotowych, 
problemami z uzyskaniem dostępu | 
do rejestrów, problemami z eksportem 
danych z rejestrów, niedokładnych 
danych w rejestrach oraz 
przystosowaniem danych 
pozyskiwanych z rejestrów, co może 
wpłynąć na terminowość, koszt i jakość 
realizacji projektu oraz jego utrzymania.  

Redukowanie – 
Przeprowadzenie analizy stanu 
rejestrów oraz przedsięwzięcie 
działań zaradczych w przypadku 
rejestrów nieprzystosowanych 
do współpracy z SIOZ (analiza 
możliwości eksportu danych, 
przystosowania pozyskanych 
danych, dokładności 
przechowywanych danych itp.). 
Pozyskanie danych niezbędnych 
do zasilenia rejestrów wtórnych  
z innych źródeł niż rejestry 
podmiotowe (np. od Płatnika) 
poprzedzone analizą 
potencjalnych dodatkowych 
źródeł danych rejestrowych, 
wymaganych do działania 
systemu, a także oceną ich 
jakości oraz kompletności 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw finansowych i czasowych 
na wypadek urzeczywistnienia 
się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

33 Ryzyko niezgodności powstałego 
oprogramowania z oprogramowaniem 
używanym obecnie na rynku, 
polegające na braku jednolitości 
wykorzystywanych standardów z uwagi 
na słabą komunikację i rangę 
legislacyjną projektu, co może 
spotęgować brak akceptacji do nowego 
systemu i opóźnić sprawne przesyłanie 
danych. 

Redukowanie – Analiza 
używanego obecnie na rynku 
oprogramowania i formatów 
danych oraz wymagań unijnych 
w celu wyboru najlepszego 
rozwiązania umożliwiającego 
współpracę (np. poprzez 
interfejsy) z obecnie 
wykorzystywanym 
oprogramowaniem 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 637 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

34 Ryzyko braku uwzględnienia 
odpowiednich mechanizmów kontroli 
nadużyć oraz wyłudzeń (np. 
związanych z wykupywaniem leków 
refundowanych), co może wpłynąć 
negatywnie na wizerunek systemu.  

Redukowanie – Analiza 
wymagań i wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów 
kontroli nadużyć / 
przeprowadzenie niezależnego 
audytu możliwości wykonania 
nadużyć oraz cyklicznych 
audytów weryfikujących 
wystąpienie przypadków 
nadużycia 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

35 Ryzyko braku zapewnienia 
odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa przesyłanych danych 
medycznych i systemu SIOZ, co może 
wpłynąć na utratę lub ujawnienie 
wrażliwych danych medycznych oraz 
obniżenie wiarygodności SIOZ. 

Redukowanie – Dokładna 
analiza wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa, wdrożenie 
odpowiednich procedur / 
instrukcji użytkowania SIOZ oraz 
przeprowadzanie okresowych 
audytów bezpieczeństwa przez 
niezależnych ekspertów 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 



Analiza kosztów i korzyści społecznych 

 Studium Wykonalności dla projektu 638 
Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych 
o zdarzeniach medycznych 

Nr Opis ryzyka Reakcja 

36 Ryzyko braku zgody organów 
rejestrowych na udostępnienie danych 
zawartych w rejestrach na potrzeby 
zasilenia systemu SIOZ. 

Zapobieganie / Redukowanie – 
Wdrożenie odpowiednich 
wymagań legislacyjnych 
zobowiązujących organy 
rejestrowe do udostępnienia 
danych w nich zawartych na 
potrzeby systemu SIOZ. 
Pozyskanie danych niezbędnych 
do zasilenia rejestrów wtórnych  
z innych źródeł niż rejestry 
podmiotowe (np. od Płatnika) 
poprzedzone analizą 
potencjalnych dodatkowych 
źródeł danych rejestrowych, 
wymaganych do działania 
systemu, a także oceną ich 
jakości oraz kompletności 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

37 Ryzyko opóźnień w realizacji projektu 
P2, w ramach którego wytworzone 
zostaną elementy podsystemu 
zarządzania zabezpieczeniami  
i prywatnością, co może wpłynąć na 
opóźnienie w realizacji projektu P1 lub 
brak możliwości korzystania  
z funkcjonalności oferowanych przez 
system. 

Redukowanie – Monitorowanie 
postępów prac projektu P2, od 
których uzależnione są 
poszczególne obszary systemu  
i w miarę możliwości 
przesunięcie czasu wdrażania 
obszarów zależnych na rzecz 
obszarów niezależnych od 
projektu P2 
Akceptacja - Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw czasowych i finansowych 
na wypadek urzeczywistnienia 
się ryzyka (konieczności 
zasilenia rejestrów wtórnych 
danymi pochodzącymi ze źródeł 
innych niż rejestry podmiotowe) 
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Nr Opis ryzyka Reakcja 

38 Ryzyko małej dynamiki zmian w I etapie 
projektu spowodowane ograniczeniami 
wynikającymi ze skali projektu, liczby 
podmiotów biorących udział  
w projekcie oraz ścieżki decyzyjnej – 
długi czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian wymagających udziału wielu 
podmiotów / dostawców (koordynacja 
zmian np. w sytuacji wykrycia błędu lub 
zmian legislacyjnych na etapie 
wdrożenia). 

Redukowanie – Stworzenie 
procedur komunikacji dla 
wszystkich stron biorących 
udział w projekcie oraz 
podpisanie odpowiednich 
kontraktów serwisowych 
zawierających ściśle określony 
czas odpowiedzi i reakcji. 
Wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
koordynację wprowadzenia 
zmian mających wpływ na cały 
projektu i / lub wymagających 
udziału wielu podmiotów / 
dostawców 
Tworzenie rezerw – 
Zabezpieczenie odpowiednich 
rezerw czasowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka 
Zapobieganie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

39 Ryzyko wystąpienia błędów lub zbyt 
ograniczonej funkcjonalności rozwiązań 
prototypowych w stosunku do 
oczekiwań użytkowników, co może 
wpłynąć na brak akceptacji nowych 
rozwiązań przez środowisko medyczne 
lub usługobiorców i ich niechęć do 
zmian, co z kolei może negatywnie 
wpłynąć na pełne wdrożenie projektu. 

Redukowanie – 
Przeprowadzenie szkoleń  
z zakresu użytkowania 
rozwiązań prototypowych oraz 
promocja projektu mająca na 
celu przekonanie użytkowników 
do nowego rozwiązania  
Zapobieganie – Przedstawienie 
na etapie wdrażania prototypu 
koncepcji docelowego 
rozwiązania oraz jego pełnej 
funkcjonalności 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
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Nr Opis ryzyka Reakcja 

40 Ryzyko uzależnienia Beneficjenta od 
dostawcy ośrodków przetwarzania 
danych na potrzeby systemu SIOZ w 
przypadku utrzymywania obu ośrodków 
przetwarzania danych (podstawowego i 
zapasowego) u jednego dostawcy. 

Redukowanie – W miarę 
możliwości korzystanie ze 
standardowego zakresu usług, 
oferowanych przez wielu 
dostawców ośrodków 
przetwarzania danych 
Zapobieganie – Umieszczenie 
w umowach odpowiednich 
zapisów, określających m.in. 
zasady renegocjacji umów oraz 
zapewniających odpowiedni 
poziom wsparcia dostawcy w 
przeniesieniu infrastruktury w 
przypadku podjęcia przez 
Beneficjenta decyzji o zmianie 
dostawcy ośrodków lub 
wypowiedzeniu umowy przez 
dostawcę 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

41 Ryzyko ponoszenia nieuzasadnionych 
kosztów utrzymania siedziby 
Beneficjenta nabywanej w ramach 
Projektu P1 wynikających z 
niewykorzystania w pełni powierzchni 
biurowej siedziby po zakończeniu 
realizacji Projektu.  

Zapobieganie – Formalne 
zapewnienie możliwości 
użytkowania siedziby przez 
pracowników Beneficjenta 
niezwiązanych z realizacją 
Projektu zgodnie z wymaganiami 
Unii Europejskiej, dotyczącymi 
wykorzystania infrastruktury 
finansowanej z budżetu 
projektów unijnych na potrzeby 
innych działań lub wynajęcia 
powierzchni biurowej 
Redukowanie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Przeniesienie – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Akceptacja – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 
Tworzenie rezerw – Reakcja 
nieadekwatna do specyfiki 
ryzyka 

Źródło: Opracowanie własne. 
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12.4.2.3.7 Techniki wspomagające zarządzanie ryzykiem w programach 
i projektach 

12.4.2.3.7.1 Techniki podejmowania decyzji zarządczych 

W programach i projektach często trudno jest podjąć decyzję w zakresie działań 
związanych z realizacją reakcji na ryzyko – jaki ma być koszt ubezpieczenia 
transakcji, jak nakłonić klienta do rezygnacji z nierealistycznych wymagań 
jakościowych, jaka powinna być wysokość kar umownych dla nierzetelnych 
dostawców, jak pracochłonna jest budowa planów awaryjnych, jak określić, czy 
wysiłki, by ryzyko wyeliminować, odniosły skutek, itd. 

Odpowiedzi na takie pytania mogą być wspomagane przez narzędzia 
monitorujące stan organizacji lub stan samych struktur organizacyjnych projektów 
i programów jak również narzędzia realizujące projekty i programy albo narzędzia 
zaangażowane w programy i projekty jako dostawcy i odbiorcy ich produktów.  

12.4.2.3.7.2 Drzewa decyzyjne 

Podobnie jak w przypadku rozważań, która z reakcji związanych zarządzaniem 
ryzykiem jest najwłaściwsza, drzewa decyzyjne mogą także pomóc w podjęciu 
decyzji, jakich zasobów, do jakich działań i w jakim czasie należy użyć, aby  
w sposób optymalny ryzyko wyeliminować, zredukować, zaakceptować, przenieść 
na podmioty trzecie lub zneutralizować do pewnego stopnia w przypadku jego 
zmaterializowania się. 

Rysunek 118 Przykładowe drzewo decyzyjne 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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