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Stanowisko  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw. 

(Wersja projektu z dnia 14 lipca 2017 r.) 
 

Po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw (dalej Projekt lub projektowana ustawa) poważne zastrzeżenia Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji (dalej PIIT) wzbudziły zmiany wprowadzane w ustawie z dnia  
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767), które 
zaproponowano treścią art. 1 pkt 2 projektu. 
 
Projektowanym przepisem ustawodawca wprowadza m.in. nowy art. 7d o treści: 
„Art. 7d. 1. Stworzenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego niezbędnego do wydawania  
i zapewnienia funkcjonalności dokumentów, o których mowa w art. 7c, jest zadaniem Naczelnej 
Rady Lekarskiej z zakresu administracji rządowej. 
2.  Naczelna Rada Lekarska powierza wykonanie systemu, o którym mowa w ust. 1, Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 
3. (…). 
 
Przepis ten wyznacza zupełnie nowe zadania dla Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej NRL), które nie są 
wy-mienione w katalogu zadań samorządu lekarzy określonym w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, 2020 oraz z 2017 r. poz. 836, dalej uoil), również po 
proponowanej przez projekt (art. 2) nowelizacji. Katalog jest wprawdzie katalogiem otwartym,  
zatem wprowadzenie nowych zadań z pominięciem katalogu jest dopuszczalne, tym niemniej nowe 
zadania powinny mieścić się w szeroko pojętych kompetencjach organizacji samorządowej.  
 
Kwestionowany przepis zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską będącą organem Naczelnej Izby Le-
karskiej (organizacji, której działania reguluje uoil), do „stworzenia i utrzymana systemu  
teleinformatycznego”. Pewne wątpliwości budzi już samo powierzenie zadań organowi Naczelnej 
Izby Lekarskiej, a nie po prostu Izbie.  
 
Zarówno pojęcie „stworzenie” jak i „utrzymanie” nie posiadają swoich definicji prawnych, jednak 
ich znaczenie wynikające z wykładni językowej nie budzi wątpliwości. Kwestionowanym przepisem 
ustawodawca zobowiązał NRL do stworzenia, czyli wybudowania systemu informatycznego  
(zaprojektowania, napisania, przetestowania, wdrożenia oprogramowania, zakupu odpowiedniej 
infrastruktury programowej i sprzętowej) oraz jego utrzymania, a więc konserwacji, aktualizacji, 
zapewnienia bezpieczeństwa i adaptacji do zmieniających się przepisów. Zadania takie, nawet przy 
bardzo szerokim rozumieniu kompetencji NRL nie powinny wchodzić w skład realizowanych przez 
nią za-dań.  
 
Ustawodawca zapewne dostrzegł, że nowe zadania wykraczają poza kompetencje NRL formułując 
art. 7d ust. 2 zobowiązujący radę do powierzenia wykonania (stworzenia) systemu  
teleinformatycznego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Utrzymanie systemu 
teleinformatycznego pozostawił nadal w zadaniach NRL, co można interpretować, jako 
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pozostawienie tej organizacji swobody w zakresie wyboru podmiotu, któremu powierzy wykonanie 
tego zadania lub jako obowiązek bezpośredniej realizacji przez NRL. 
 
W opinii PIIT powierzenie stworzenia i utrzymania systemu teleinformatycznego jest 
nieuprawnione, gdyż zadania te nie są zadaniami realizowanymi przez którykolwiek z działów 
administracji rządowej, o których jest mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086).   
 
Wątpliwości może budzić także powierzenie zadania polegającego na wydawaniu dokumentów. 
Ustawo-dawca nie określił co rozumie pod pojęciem „wydawanie”. Przyjmując wąskie znaczenie 
tego pojęcia jako wręczenie dokumentu z odnotowaniem zamieszczonych w nim danych  
w odpowiedniej bazie - powierzenie zadania NRL należy uznać za słuszne, gdyż bez wątpienia 
posiada ona właściwe kompetencje i do-świadczenie w tym zakresie. 
 
Przyjmując szersze znaczenie tego pojęcia można przypuszczać, że przez wydawanie ustawodawca 
rozumie nie tylko wręczenie dokumentu i związaną z tym aktualizację odpowiedniej bazy danych, 
ale także wytworzenie samego dokumentu. Taka interpretacja pojęcia wydaje się o tyle 
uzasadniona, że o wytworzeniu dokumentu, jako o zadaniu ustawodawca nie wspomina w żadnym 
przepisie ustawy. 
 
W opinii izby, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami, dalej pzp) oraz treść dyrektywy 
2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.03.2014, str. 65 dalej dyrektywa), projektowana ustawa 
wprowadza regulacje niezgodne z tymi aktami prawnymi. 
 
Projektowany nowy art. 7d ust. 1 i 2 wskazując bezpośrednio wykonawcę wymienionych tam zadań 
wy-łącza bezpodstawnie stosowanie ustawy pzp przy udzielaniu zamówień na ich realizację.  
W ustawie pzp ustawodawca określił szczegółowo zakres podmiotowy tego aktu prawnego (art. 3) 
oraz wyjątki jego stosowania (art. 4). Projekt wprowadza dodatkowe wyłączenie, nieprzewidziane 
w art. 4 pzp, ani w dyrektywie. Żaden z art. dyrektywy nie dopuszcza zwolnienia z jej stosowania,  
w przypadku zamówień do-tyczących realizacji przedmiotowych zadań. Tym samym wbrew 
wyraźnemu stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu, projekt ustawy jest sprzeczny z prawem Unii 
Europejskiej, w szczególności z art. 18 dyrektywy. 
 
Ustawodawca wskazując wprost wykonawcę określonych zadań wyłączył całkowicie 
konkurencyjność przez co, poza złamaniem obowiązujących zasad prawa naraża Skarb Państwa na 
ponoszenie nieuzasadnionych wydatków. 
 
W projekcie ustawy czytamy także, że w ramach wydawanych dokumentów a dokładniej mówiąc  
w warstwie elektronicznej mają znaleźć się dane służące do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu podpisu 
elektronicznego, który jest wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca2014 r. w sprawie 
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identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);  
 Ustawodawca podał w uzasadnieniu wyboru wykonawcy fakt, że wskazana przez niego Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A, jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, nad którą 
nadzór właścicielski sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem struktura 
własnościowa spół-ki, ani fakt nadzoru przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w żadnym stopniu nie uzasadnia-ją uprzywilejowania tego podmiotu. 
 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wydawanie kwalifikowanych certyfikatów jest domeną 
większości kwalifikowanych dostawców usług zaufania w UE. Absolutnie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby dowolny kwalifikowany dostawca usług zaufania wydający kwalifikowane 
certyfikaty mógł być wydawcą certyfikatów na potrzeby przedmiotowego dokumentu. 
 
Rynek kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest rynkiem otwartym na którym dostawcy ze 
sobą konkurują na zasadach komercyjnych. Z góry założenie, że jedynie PWPW S.A. jest firmą godną 
dostawy takich usług jest z natury rzeczy błędne i krzywdzące dla ponad 100 takich dostawców na 
terenie UE. 
 
Nie stanowi także powodu do uprzywilejowania fakt, na który wskazuje ustawodawca, że PWPW 
S.A wykonuje już analogiczne dokumenty dla fizjoterapeutów, jak również dowody osobiste  
i paszporty. 
 
Fakt ten może dawać PWPW S.A. co najwyżej pewną przewagę w konkurencyjnym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na wytwarzanie dokumentów prowadzonym  
z zastosowaniem wszystkich obowiązujących zasad prawa krajowego i europejskiego.  
 
Podkreślić także należy, że niekwestionowane doświadczenie PWPW S.A. w wykonywaniu 
dokumentów publicznych nie jest równoznaczne z doświadczeniem w „stworzeniu i utrzymaniu 
system informatycznego”. W zakresie tych zadań istnieje na rynku szereg podmiotów posiadających 
wyższe kompetencje od PWPW S.A. Wyłączenie przez ustawodawcę konkurencji w tym zakresie jest 
działaniem nie tylko niezgodnym z prawem, ale także działaniem na szkodę rynku IT i Skarbu 
Państwa. 
 
Należy zwrócić także uwagę na fakt, że w przypadku dokumentów, których dotyczy projekt nie 
znajduje zastosowania art. 4 pkt 5c, gdyż dokumenty te nie są wymienione w rozporządzeniu 
wydanym na pod-stawie art. 4aa pzp. Tym samym usługi polegające na wytwarzaniu, dystrybucji  
i personalizacji winny być zamówione z pełnym zachowaniem zasad pzp.  
 
Konieczność stworzenia systemu teleinformatycznego, jego utrzymanie i wytwarzanie 
dokumentów jest oczywistą konsekwencją nałożenia na NRL obowiązku wydawania dokumentów. 
Zadaniem PIIT ustawo-we przypisywanie tych zadań NRL nie znajduje uzasadnienia. 
 
Z ostrożności, przyjmując, że katalog dokumentów publicznych wymienionych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2016 poz. 1089) zostanie uzupełniony o dokumenty „Prawo 
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wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” zwracamy uwagę 
na ograniczone skutki prawne takiej zmiany. 
 
Ewentualne poszerzenie katalogu sprawi, że w stosunku do wymienionych dokumentów będzie 
miał za-stosowanie art. 4 pkt 5c lit. a ustawy PZP, który zwolni ze stosowania ustawy zamówienia 
dotyczące wytwarzania, dystrybucji i personalizacji dokumentów wymienionych w przywołanym 
wyżej rozporządzeniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że hipotetyczna zmiana nie wpłynie w żadnym 
stopniu na obowiązek stosowania pzp przy zamawianiu pozostałych usług związanych z systemem 
teleinformatycznym. Zatem ewentualne poszerzenie katalogu nie wpłynie na aktualność 
przedstawionych wcześniej argumentów. 
 
Uwzględniając powyższe Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o: 
1. Doprecyzowanie art. 2 projektu ustawy poprzez wyraźne określenie, że wydawanie 
dokumentów obejmuje wyłącznie czynność wręczenia dokumentu oraz związaną z tym 
odpowiednią aktualizacją bazy danych. 
2. Skreślenie w projektowanym art. 7d ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty ustępów 1 i 2 jako rażąco niezgodnych z prawem europeskim.  
 
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu podano jako niezaprzeczalny fakt, że 
dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” będzie wykonany w technologii poliwęglanowej. 
To ma określić dopiero minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z delegacją zawartą w 7d ust 
3. Rodzi się pytanie, dlaczego dokument, którego dotychczasowa postać papierowa jest zmieniana 
przede wszystkim ze względów na konieczność używania tego dokumentu w elektronicznym 
procesie identyfikacji, uwierzytelnieniu i potwierdzenia uprawnień ma mieć skomplikowane i drogie 
zabezpieczenia fizyczne. Warstwa elektroniczna gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa  
w systemach informatycznych i może również służyć do sprawdzenia oryginalności dokumentu. 
Natomiast narzucenie technologii zabezpieczeń fizycznych o poziomie znacznie przekraczającym 
rozsądny, powszechnie akceptowany poziom prowadzić będzie do zwiększenia kosztów. Poziom 
zabezpieczenia kart bankowych w zupełności byłby wystarczający w tym przypadku. W przeciwnym 
przypadku koszty wzrosną poprzez konieczność zastosowania droższej technologii oraz, co nie jest 
bez znaczenia, wyeliminuje podmioty, które mogłyby zaoferować znacznie korzystniejsze ceny niż 
ministerstwo jest wstanie uzyskać w sytuacji monopolu jednej firmy lub w przypadku znacznego 
ograniczenia konkurencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


