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Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 146) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 13 kwietnia 2016 r. ustawa zmienia termin uruchomienia Systemu 

Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla niektórych grup 

wykonujących zawody medyczne. W przechodzeniu z papierowej do elektronicznej formy 

w procesie kształcenia, jak podaje uzasadnienie projektu ustawy, etapowe wdrażanie formy 

elektronicznej umożliwi bieżącą analizę funkcjonowania Systemu, eliminowanie błędów 

i kontrolę użyteczności Systemu dla wielu grup użytkowników. Pierwotnie zakładano dla 

lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, pielęgniarek 

i położnych wdrożenie Systemu z dniem 1 maja 2016 r. Przyjęta nowelizacja ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65) przewiduje uruchomienie 

Systemu w terminie od 1 maja 2016 r. jedynie dla niektórych grup podmiotów tj. diagnostów 

laboratoryjnych i farmaceutów, a dla pozostałych – lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników 

medycznych, pielęgniarek i położnych uruchomienie Systemu zostaje przesunięte o rok, na 

dzień 1 maja 2017 r.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił inicjatywę poselską. Wpłynął do Sejmu 5 kwietnia br. (druk 

sejmowy nr 397). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Zdrowia, która 12 kwietnia 2016 r. 

przygotowała sprawozdanie zawarte w druku sejmowym nr 402.  
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W sprawozdaniu wprowadzono nieznaczną modyfikację uregulowań projektu w 

stosunku do przedłożenia poselskiego, m. in. wyodrębniono uregulowanie art. 20 ust. 2a, 

dotyczące szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych w do 

tego szkolenia w marcu 2017 r. 

Podczas 16. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie. Wobec niezgłoszenia 

poprawek na tym samym posiedzeniu Sejmu przystąpiono do trzeciego czytania.  

Ustawa została przyjęta 13 kwietnia br. większością 428 głosów za, jeden głos był 

przeciw, jeden głos wstrzymujący się. 

 

III. Uwagi 

Przyjęta technika legislacyjna – trudna w odbiorze i mało czytelna dla adresata, wiąże 

się z tym, że dokonuje się piętrowej nowelizacji tj. obejmuje się nią ustawę o zmianie ustawy. 

Sama zaś potrzeba nowelizacji wynika ze względów pragmatycznych 

Ustawa jest nowelizowana w okresie vacatio legis. Zgodnie z Zasadami techniki 

prawodawczej (§ 91) nowelizacja przepisów zmienianych powinna wejść w życie z dniem 

wejścia w życie przepisów zmieniających – w tym przypadku z dniem 1 maja 2016, nie zaś 

z dniem 30 kwietnia 2016 r. (jak stanowi art. 2 ustawy nowelizującej). 
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