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ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178,
1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji, zwanego dalej
„Pełnomocnikiem”, który w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do
spraw zdrowia, zwanemu dalej „Ministrem”.
§ 2. Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Piotra Węcławika.
§ 3. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów
i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;
2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie
ochrony zdrowia;
3) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym
z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.
§ 4. 1. Pełnomocnik realizuje zadania, o których mowa w § 3, we współpracy z jednostkami
zaangażowanymi w proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia, podległymi lub nadzorowanymi przez
Ministra, w szczególności z Centrum e-Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra
wspierają Pełnomocnika w realizacji zadań, o których mowa w § 3, w szczególności przez udostępnianie mu
informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi
w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.
§ 5. Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3, podejmować współpracę z organami
administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi
zadania w zakresie systemów teleinformacyjnych.
§ 6. Obsługę Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia właściwa w sprawach
e-zdrowia.

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r.
poz. 932).
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§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocników Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75).
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski

