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INTEGRALNOŚĆ I NIEZAPRZECZALNOŚĆ ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Analiza możliwości z perspektywy prawnej i technicznej 

Wykonanie czynności medycznej musi zostać udokumentowane w formie pisemnej z 

zapewnieniem niezaprzeczalności (jednoznacznym wskazaniem kto tą dokumentację 

wytworzył – osoba fizyczna) oraz integralności dokumentu (brak możliwości wprowadzania 

zmian po utworzeniu tego dokumentu w określonym momencie czasu). 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE   które stanie się obowiązujące w krajach 
członkowskich w obszarze usług zaufanych z dniem 1 lipca 2016 roku, właściwym narzędziem 
do zapewnienia niezaprzeczalności (z wskazaniem na osobę fizyczną składającą w swoim 
imieniu oświadczenie) oraz integralności dokumentu elektronicznego jest kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub podpis zaawansowany, jeśli tak stanowi prawo krajowe: 
 

(49) Niniejsze rozporządzenie powinno wprowadzić zasadę, że nie należy kwestionować skutku prawnego podpisu 

elektronicznego z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wszystkich wymogów 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednakże to w prawie krajowym należy zdefiniować skutek prawny 

podpisów elektronicznych, z wyjątkiem wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z którymi 

kwalifikowany podpis elektroniczny powinien mieć skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. 

Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości ze rozporządzenie jednoznacznie przewiduje że 

narzędziem zrównanym w skutkach z podpisem własnoręcznym jest podpis kwalifikowany, ale 

dopuszcza też możliwość użycia podpisu elektronicznego niższej kategorii jeśli państwo 

członkowskie przewiduje taką możliwość w pewnym obszarze ( w omawianym przypadku - w 

ochronie zdrowia). 

Pojawiające się koncepcje wykorzystania pieczęci elektronicznej wraz użyciem silnej 

identyfikacji (warto zwrócić uwagę że ze względu na fakt że dokumentacja medyczna zwiera 

dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust.2 uodo identyfikacja ta musiałaby spełniać wymagania 

poziomu High (Wysoki) w rozumieniu aktu wykonawczego do rozporządzenia) nie znajdują 

uzasadnienia w zapisach preambuły rozporządzenia 910/2014 wskazujących na obszar 

stosowania pieczęci elektronicznej: 

(59) Pieczęcie elektroniczne powinny służyć jako dowód wydania danego dokumentu elektronicznego przez daną osobę 

prawną, dając pewność co do pochodzenia i integralności dokumentu. 

Oraz 

(65) Pieczęcie elektroniczne mogą być używane nie tylko do uwierzytelnienia dokumentu wydanego przez osobę 

prawną, lecz również do uwierzytelnienia wszelkich zasobów cyfrowych osoby prawnej, takich jak kod 

oprogramowania lub serwery. 

Nie ulega więc wątpliwości ze ustawodawca nie przewidział użycia pieczęci elektronicznej jako 

substytutu podpisu elektronicznego nawet w połączeniu z dodatkowym mechanizmem 

postulowanej silnej identyfikacji osoby która de facto dokumentację wytworzyła i 

autoryzowała. Jeśli przyjrzeć się wymaganiom dotyczącym wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa identyfikacji elektronicznej zawartej w rozporządzeniu wykonawczym KE 

2015/1502 z dn. 8 września 2015 r w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i 
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procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

gdzie w ZAŁACZNIKU Specyfikacje techniczne i procedury dotyczące niskiego, średniego i wysokiego poziomu 

zaufania w odniesieniu do środka identyfikacji elektronicznej wydanego w ramach notyfikowanego systemu 

identyfikacji elektronicznej określono wymagania dotyczące wszystkich etapów życia środka 

identyfikacji elektronicznej, to staje się oczywiste że wypełnienie tych wymagań w stosunku 

do środka identyfikacji elektronicznej spełniającego wymagania poziomu wysokiego będzie 

bardzo trudne, praktycznie na tym samym poziomie jak wydanie narzędzia do składania 

podpisu elektronicznego na poziomie zaawansowanym (i zrównanym odpowiednim zapisem 

ustawy w skutkach z podpisem własnoręcznym w obszarze ochrony zdrowia). 

Równie istotnym argumentem przemawiającym przeciwko rozwiązaniu bazującego na 

pieczęci elektronicznej (złożonej w imieniu osoby prawnej) w połączeniu z identyfikacją 

elektroniczną jest fakt ze takie narzędzie nie będzie uznane za skuteczne prawnie w innych 

krajach Unii Europejskiej. Tymczasem dostęp i przekazywanie (za zgodą pacjenta) do 

Elektronicznej Dokumentacji Elektronicznej  jest jednym z kluczowych celów UE mających na 

celu zrównanie poziomu opieki zdrowotnej oraz jej dostępności na jednakowym poziomie we 

wszystkich krajach członkowskich. Tym samym , nawet w przypadku wprowadzenia 

rozwiązania bazującego na połączeniu pieczęci elektronicznej z silną identyfikacją (na 

poziomie wysokim) i usankcjonowanie go odpowiednimi przepisami prawa w Polsce nie 

będzie to wprowadzało automatycznego obowiązku uznania takiej dokumentacji za 

prawidłowo wytworzoną w innych krajach UE. 

Kolejnym argumentem przeciw stosowaniu takiego rozwiązania już na gruncie prawa 

krajowego jest fakt że podpis własnoręczny zdefiniowany na gruncie Kodeksu Cywilnego nie 

może być łatwo zastąpiony ekwiwalentem o konstrukcji nie znajdującej oparcia o wskazania 

zawarte w rozporządzeniu  910/2014 i jest wysoce wątpliwe czy może zostać uznane za 

rozwiązanie bezpieczne dla osoby wykonującej zawód medyczny i potwierdzającej wykonane 

czynności w formie która może w szczególnych przypadkach stanowić podstawę postawienia 

zarzutów karnych i odpowiedzialności cywilnej. 

Kolejny argument wskazujący na celowość pozostania przy klasycznym podpisie 

elektronicznym umieszczonym na typowym narzędziu do jego składania (karta 

kryptoprocesorowa) to możliwość składania podpisu także w warunkach off-line. Składanie 

pieczęci elektronicznej w takich warunkach jest niemożliwe. Pieczęć elektroniczna jako 

narzędzie składane w imieniu osoby prawnej musi posiadać unikalną parę kluczy i jeśli ma być 

wykorzystywana przez wiele osób musi być dostępna w trybie on-line na każdym stanowisku 

pracy. Należy tez zwrócić uwagę że do dokumentacji medycznej przed złożeniem pieczęci 

musiałby być dostarczony dowód identyfikacji elektronicznej aktualnego zalogowania w 

systemie konkretnej osoby fizycznej (ticket). Taki ticket najczęściej ma postać zaszyfrowaną, 

nieczytelną dla człowieka i osoba uruchamiająca złożenie pieczęci elektronicznej musiałaby 

zaufać zawartym tam danym, bez możliwości ich sprawdzenia. 

Reasumując, najpewniejszym prawnie i najprostszym w realizacji przy najniższych kosztach 
jednostkowych rozwiązaniem zapewniającym dostarczenie narzędzia służącego do 
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podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej jest wydanie Karty Specjalisty 
Medycznego wykorzystującej klucze i certyfikaty potwierdzające ich autentyczność wydane na 
bazie zbudowanego już i odebranego funkcjonalnie CA (Centrum Authority) w NFZ. Jest to 
decyzja racjonalna i gospodarna , uwzględniająca fakt wydania znaczących środków 
publicznych na budowę PKI. Wydatkiem który pozostaje do poniesienia jest zakup i 
personalizacja blankietów (kart kryptoprocesorowych) i koszt ich dystrybucji. Ze względu na 
fakt ze wolumen KSM był szacowany na maksymalnie 500 tys. sztuk i był znacząco niższy niż 
planowany do wydania wolumen KUZ (40 mln), zapewne nieco wzrósłby koszt jednostkowy 
KSM w stosunku do oszacowania jakie pierwotnie przedstawiono w Ocenie Skutków Regulacji 
do niezrealizowanej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o sioz i niektórych innych ustaw 
procedowanej przez poprzednią kadencję Sejmu, lecz nie należy się spodziewać aby 
przekroczył on 15-20 PLN za sztukę. Tym niemniej należałoby powtórzyć w tym zakresie 
badanie rynku. Warto tez zwrócić uwagę na planowaną nowelizację ustawy prawo zamówień 
publicznych, gdzie do Art.4 określających przypadki gdzie prawo zamówień publicznym może 
być nie stosowane dodano punkt : „"5c) zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji 
znaków akcyzy ,dokumentów’. Oznacza to prawdopodobnie że PWPW mogłaby takie 

zamówienie zrealizować w wyniku bezpośrednich negocjacji z podmiotem publicznym 

odpowiedzialnym za realizację procesu wydania KSM, bez konieczności organizacji 

postępowania konkurencyjnego. Warunkiem jest oczywiście przyjęcie proponowanej zmiany 

przez Sejm. . 
 

 


