


Źródło prawa

• Ustawa z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

• DzU z 27 listopada 2015r. poz 1991r. 

• Wejście w życie 12 grudnia 2015r. 



• Art. 42 
Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

• Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po 
uprzednim jej zbadaniu lub zbadaniu jej za 
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności



Źródło prawa 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE

• Dz.U. UE L 257/73 
• Wejście w życie 1 lipca 2016 roku. 



Nowe narzędzia dla 
uwiarygodniania dokumentów

• Rozporządzenie eIDAS wprowadza nowe narzędzia  
uwiarygadniające dokumenty

• Ma pierwszeństwo przed prawem ustawą o systemie informacji 
ochrony zdrowia

• Dotyczy dokumentów krajowych (chociaż w Polsce nie ma jeszcze 
systemu wykorzystującego nowe narzędzia) ale także zagranicznych 
które muszą być uznawane.



Wybrane zmiany wprowadzane przez eIDAS
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Dokument zmiana w k.c.

• Art. 77(2) k.c.

• Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej 
treścią 

Rozporządzenie eIDAS
Dokument elektroniczny – oznacza każdą treść 

przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności 
tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne



Podpis elektroniczny - skutki
Art. 25

• 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi
własnoręcznemu.





Jedna regulacja w 28 państwach UE
Od 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej obowiązywać będą jednakowe 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie nie wymaga 
implementacji, jednak jego wejście w życie spowoduje konieczność zmiany wielu polskich 
ustaw i rozporządzeń.



Zasada one stop shop



Silniejsza współpraca 
rzeczników ochrony danych



Nowe sankcje





Dziękuję za uwagę

• prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
mailto: dariusz.szostek@szostek-bar.pl

tel: 501-771-535
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