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W nawiążaniu do us{aleri iXX posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, 

które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. , przekazuję w załączeniu projekt Programu 

udziału w budowie infrastruktury informacji przestrzennej na lata 2016-2017 w zakresie 

właściwym dla Ministra Zdrowia . 
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I'KUGKAM UDZIALU W ETAI' IE 2016·2017 " UDOWY"" 

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

1.1 Cli ARAKTER YSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 

I) SUlł/ol\';sko. imil( i lIa::wisko. dalie adresowe urgallllll' iodqn!go. por/.i;/Oll'{f praWI/li 

Minister Zdrowia. Konsta nty Radziwi ll , 

00-952 Wa rszawa, ul. Miodowa 15, 

Ustawa z dnia 4 marca 20 10 r. o infrastrukturze in formacj i przestrzennej. a11. 3 

pkt. 7. lit. r(lkU. Nr 76 poz. 489, z póżn. ZI11 .). 

1) .\'/(lI1oll';,\'ko, imię i lIa::H'i"ko, dalie adresowe dOf)'c::qce pI/lik/II kOł/lakloll 't'j.!,O 

orgallu wiodqcego, 

Dyrektor Cent rum Systemów In formacyjnych Ochrony Zdrowia. Marcin 
W<;grzyniak. 00-184 Warsz<l\va. ul. Stanisława Oubois SA 

3) Lisia tematoll' (c=ę.~ci telllalo ll ) pr::ypor::qdkOlI'W/ych ustawą (I liP. 

Zdrowie i bezpieczeństwo ludnosci, rozumiane jako rozmieszczenie geogratiCi'J1C 

występowania pato logii chorobowych, inrormacje dotyczqce wp lywu na zdrowie 

lub dobre samopoczucie l ud nośc i zwi ązane bezpośrednio lub pośrcdnio z j"kośl:i:l 

środowi ska (tcmat 5 w trzeciej grupie tematycznej. wymienionej w Zalącl.lli~u do 

lI stawyo infr<l!itruk turze in formacji przestrzennej). 

1.2 STR UKT URA KOORDYNACYJNA I WYKONAWCZA 

I) .h'dl/oslki olJ~ani::lfc.xjlle reali::/Ijqce program ora:: ich role. 

I. Min isterstwo Zdrowia, 

00·952 IVarszawa. ul. Miodowa 15, REGON: 0002879R7 

- urz.ld obs luguj'lCY organ wiod,}cy - mini stra właściwego ds. zdrowia 

2. Centrum Systemów Inf(lrmacyjnych Ochrony Zdrowia. 

00-184 Warszawa, ul. Stan isława Dubois SA, REGO : 00 1377706 

- Centru m Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - pallstwowa j(.·dnost ~~1 

b udżetow.] pod legła mi nistrowi właściwemu do spraw zdrowia. właściwa 

\II zakres ie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Zapc\\nin 

intcroperacyjność systemów informacyjnych ochron)' zdrowia i jakość dan)ch 
przel\\arl'lIl)'ch w tyc h systemach. 

3. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wars.l<Iwic. 

02-781 Warszawa, ul. Wi lhelma Konrada Roentgena 5, REGON: 000288366 
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- Instytut prowadzi scen tralizO\vany Krajowy Rejestr Nowotworów utwoilony na 

podstawie Rozporządzeni a Ministra Zdrowia z dn ia 20 grudnia 20 12 r. w sprawie 
Ulworzenia Krajowego Rejestm Nowotworów (Dz.U. 20 12, poz. 1497, akt arch.). 

1) JedlIoSIki w.\pó/pracujqce 

I. Dolnośląskie Biuro Rejestracji Nowotworów 

2. Kujawsko-Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów 

3. Lubelskie Biuro Rejestracj i Nowotworów 
4. Lubuskie Biuro Rejestracj i Nowotworów 
S. Lódzkie Biuro Rejestracj i Nowotworów 
6. Malopolskie Biuro Rejestracj i Nowotworów 
7. Mazowieckie Biuro Rejestracji Nowotworów 
8. Opolskie Biuro Rejestracj i Nowotworów 

9. Podkarpackie Biuro Rejestracji Nowotworów 
10. Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów 

II. Pomorski e Biuro Rejestracj i Nowotworów 

12. Ś l ąskie Biuro Rejestracji Nowotworów 
13. Świętokrzys k i e Biuro Rejestracj i Nowotworów 
14. Warmirlsko-Mazurskie Biuro Rejestracj i Nowotworów 
I S. Wielkopolskie Biuro Rejestracj i owotworów 
16. Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów 

3) S,'hemat orgalli=acJ:jll)' 
,------------------. 

WOI Ol 

(źród ło: http://onkologia.org.pllprojekcief) 
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1.3 PODSTA WY PRA WNE 

I) USfOHY. ro::por::qd:ellia. inne pr::epi:<,)', 

a) Ustawa z dn ia 4 marca 20 lOr. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 

Nr 76 poz. 489. z póżn. zm .) 
b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 20 11 r. o d z i a ła l ności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 6 18. z późno zm.) 

2) POlr::eby ley,islac:yjl/e. 

Zgodnie z zapisami \\' Usta wie z dnia 25 lutego 20 16 r. o ponownym wy korl.)'stywan iu 

informacji sek tora publ icznego (Dz. U. poz. 352) Centrum prawo lIdost~pniuć dane zawarte 

w rejestrach. których jt:sl admini stratorem. W celu zapewnienia dobrej jakośc i 

udostępnianych danych potrzebne jest wprowadzenie uregulowali prawnych dotyczących 

poprawian ia danych \\ rejestrach. których jednostka jest administratorem. obecnie brak jt'!~·tt 

takich przep isów. 

2. PROGRAM DZlALAN W UJI;C I U TEMATYCZNYM 

2. 1 PROGRAM DZlALAŃ DLA TE MATU 1 

I) Ana!i=a slal1u ohecl/ego \II świe/Ie! obowiq:ujqcyclt j u: pr:episólI·. pr~iek/u\l' 

.\pecyjikacji dal/ych INSPIR F: ara: zidewvfiko lt'anych po/r:eb kra jOl tych. 
Krajowy Rejestr Nowotworów jest pierwszym z rej estró w Min istra Zdrowia. 

zgloszonym do prowadzonej przez Glównego Geodet ę; Kraju Ewidencj i Zbiorów 

i Uslug Danych Przestrzennyc h. 

Cent rum Systemów Infonn ucyjnych Ochrony Zdrowia jest adm inistratorem 

systemu Platfonny Udostępniani a On-Line Usług i Zasobów Cyfrowyc h Ih:jestrów 

Medyczll ych (p latforma P2), gdzie udostępnione są nas tępujące rejestry. któryc h 

dotyczy dostosowa ni e do wymagań dyrektywy 1SPIRE: 

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzinłalność Leczni czą. 

• Rejestr Aptek, 

• Rejestr Hu rtowni Farmaceut ycznych. 

2) Akll/(I!i:aLja lisI ::hiUl·ólI' cklllych liP, IN5'PIR E i komplellJelllllrr~vch '" lell/ocie. 
W lutach 20 16-2017 będą trwa ly da lsze prace związane z po prawą i d oslępnośd., 

danych z:awartyc h w utrzymywanych rejestrach. 

J) Zakres i fermit~v prac wynikajqce ~ przepisów INSPIRI:' i pOll"zeb kmjou:t'ch. 
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.f) P/m/O)1'alle i realizowane projekty dotyczqce tworzenia, utrzymania illżytkowania 

=biOl'ów i usług danych pr=estl7enn)'ch Ul temacie. 
Na Platform ie Udostępniania On-Line Uslug i Zasobów Cyfrowych Rejestrów 

Medycznych, zosta ly udostępnione następujące rejestry: 
• Rejestr Podm iotów Wykonującyc h Działa lność Leczniczą, 

• Rejestr Aptek. 
• Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych. 

5) Re/acje lII=g/ędem illl~) 'ch organow wiążące się z lema/em. 

Centmm Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia bezpośrednio współpracuje 

z gestorami poszczególnych zbiorów danych (adm inistratorami) w związku 

z rea l izacją Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

Zasobów Cyfrowych o Zdar.leniach Medycznych, o której mowa wart. 5 usl. 2 pkt 
2 lI stawy z dnia 28 kwietnia 20 I I r. o systemie infonnacji w ochronie zdrowia (Dz. 

U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174. poz. 1039.), która to platforma reali zowana jest 
\V projekcie Pl (PO IG.07.01.00-00-007/09-00) \V ramach 7 os i priorytetowej 
.. Spolcczcl1stwo informacyjne - budowa e lektronicznej administracj i" Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). 

Relacje wzg lędem innych podmiotów opierają s ię głównie na przej mowaniu 

prowadzenia c lektronicznycll rejestrów i techniczne admin istrowanie nimi; tego 

typu rclacje nie upoważniają Centrum do jakiegokolwiek podejmowania dzialań 
związn.nych z rejestracją zbiorów danych przestrzennych, jednak pozwalają na 

porll.ldkowaniu tych zbiorów zgodnie z Krajowymi Rumami I nteroperacyjnośc i , co 
z kolei pozwol i administratorom tych danych (gestorom) podjąć d zi a łania 

zmierlające do zarejestrowania zb iorów w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych 
Prlcslrlennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. 

6) Stall do osiqgl/ięcia na koniec etapu programowania. 
Udostępnienie kolejnych rejest rów na Platfonnie P2. 

3. PROGRAM DZJALAN UZUPELN IAJĄCYCH 

3. 1 WZMOCNIENIE KOORDYNACJI 

J) lI'=macnianie w/asnej struktury koordynacyjnej. 

2) Wspóhba/anie = organem koordymy·ącym. 

Współdz i a łanie z organem koordynującym reali zowane jest zgodnie z potrzebami 

i przebiega bez zak łócen. 

J) Współpraca = innymi org(llwmi wiodącymi. 

-I) W~pó/pra(:a =jednoslkami samor=qdu ler)'loria/nego. 
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5) lV~jJólpmca:: instytucjami ks::talcellill na Pldomie 1I~)':s::yll/ i średnim, 

6) ZtI/N\II lliellie nie::będnych J'r=ep~\'lI'ólI' danych =Idu reje!i,rUll' pllhlic=I~\"ch. 

N iez.będny przeplyw dan ych zapewniony j!;!st poprzez stosowną organit:Jcj ę 

rejestrów polegającą na ich centra li zacji umocowanej przepisami prawa. 

3.2 BADAN IA I ROZWÓJ 

I) Okrdlenie optymalnych modeli dlll~rch l\' lemalach lir z /f\r::ględ1/iel/ielllllyl1wxw1 

INSPIRE Dra:: potr::eb i mo=fjll'o.~ci k,.ajoll~l'(.:h. 

2) 'Zt.ł/U! II ·niellie hamlOni::ocji ::bioruw i lIs III}: d(ll~I 'c" pr::estr::elll1ydl pod 1I'::xlf/delll 

lec/1I101( Ig ie:: '~J'm. 
Centrum real izuje swoje zadania w obszarze ochron y zdrowia i w relacjach z innymi 

podmiotam i z uwzględn ien iem wymagali regulowanych Rozporz.,dzcn ielll Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 20 12 r. w sprawie Krajo\\ych Ram 

Intcrope rac)j ności. minim<llnych wymaga" dla rejestrów publiczllyc h i wymiany 
info rm ncj i w postaci elek tronicznej o ra z minimalnych wymagań dla S) SICmÓw 

tc leinrofmutycwych (Dz. U. z 20 16 r. poz. I 13). 

3) Dals::e prace badawcze ukiemnkowane na mo:liwie s::yhkie osiąganie l,raktyt..::: I~I 'ch 

ejektów liP. 

3.3 UPOWS7.ECHNIANIE WI EDZY I KSZTALCENIE SI'ECJA Ll STÓW 

I) Upoll's::eclmial/ie wied::.v i III11;ejęll1o.i:ci III zakresie 1III/O::IiH"iąjqL) 'm s::erokie 

kor::ystallie z ::asohóll' ił !/in'11llu,:vjl/)'clt objęlyd/telllatam; programII. 

2) KS::lOlcl' lIie i doks::lalcallie s/)(!,jafislów ::godl/ie : r::e("::y\l";~'lymi potr::ehal/1;. 

3.4 WSPÓLDZIALAN IE W RA MACI-IINSPIR E 

I) Zapewnienie dostępu instytucjom i organom Wspólllo/y do ::biOl'uw i I/sl/lg dal/yeh 

pr:e8/r::ennych zgodnie:: Ro:por::qd::elliem Komisji (UE) Nr 26812010 : d/lia 29 

lIIarm 2010 1". 

Dostęp do danych reali zowan y będz ie na kilka sposobów - nieza leżnie od 

udost~ pniania poprzez strony dedykowane poszczegó lnym rejestrom (iak np . 
hllp ://o/lkolo Q. i3.om.p llrnport )'l). lakZc poprzez specjalnie stworz.ony portal. 

agreguj 'lcy zasoby inlormacyjnc ochrony zdrowia oraz poprzez Ll slugi Geoportalu. 
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Dostęp do danych z rejestrów udostępnianych przez Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

www.re iestrvmcdvcznc .es ioz.gov.p I. 

możliwy jest poprzez Pl atformę 1'2: 

2) Monitorowanie i ""prawozdall'czość Ul zakresie okre.f/ol1ym Decyzjq Komi.~ji z dnia 

5 czerwca 2009 r. 

4. STRESZCZENIE 

Sll'e!cc=enie powinno by,' ohs=erl/e: li' pierwszej ko/ejno.fci będzie opublikowane II' lI'iI,ynie 
Ra(~)lIII-'. 

Minister Zd rowia, jako organ wiodący w jednym temac ie zrclIlizowal zadan ie rejestracji zbioru 

danych Krajowego Rejestru Nowotworów jako pierwszego zc zbiorów zawierających dane 

związane z przestrzenią (zachorowalność i umieralność ze względu na różnego rodzaju nowotwory, 

powią:z.l ną z l okalizacją zachorowall i ich statystyczną wizual i zacją na terenie poszczególnych 
\\ ojcwództw/regi onów). Jed nocześnie jednostka budżetowa Ministra Zdrowia - Centrum 
Systemów Infonnacyj nych Ochrony Zdrowia prowadzi zaawansowane prace nad budową 

Elektronicznej Platfonny Gromadzenia, Analizy I Udostępniania Zasobów Cyfrowych 
o Zdarleniach Medycznych, oraz posiada już Platfonnę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów 
Cyfrowyc h Rejestrów Medycznych, które lącznie pozwolą nil dal sze tworzenie zbiorów danych 

?'Wil)7llE1ych z przestrzenią. Obecnie n astępujące rejestry. których dotyczy dostosowanie do 

wymagmi dyrektywy ISP IRE. są dos t ępne na Platfonnie P2: 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

Rejestr Aptek, 

Rejestr I-Iurtowni Farmaceutycznych. 

Ooświadczenia zwi ązane z budową Krajowego Rejestru Nowotworów oraz budową 

Pl at rormę Udostępnian i a On·Li ne Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych , 

a lakże prace zw i ązane z udostępnieniem na niej kol ejnych rejest rów pozwolą na dal sze 

prace umożliwiające znacznie szersze wykorzystanie danych związan ych z przest rzen i ą, 

znajdujące s i ę w innych , porz'Idkowanych dopiero rejestrac h slosowanych w ochronie 

zdrowia. 

Strona 6 z 6 


