
Projekt z dnia 3 sierpnia 2022 r.

R O P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )

z dnia … ……. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji 

medycznej

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów 

elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153) w § 1 w pkt 5 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) karta profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta;

7) dokumentacja indywidualna ucznia prowadzona przez pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta.”.

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. karta profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacja 

indywidualna ucznia, mogą być prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

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).



Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1555). Zmienia ono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153) przez 

rozszerzenie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej, zwanej dalej „EDM”, 

o dodatkowe rodzaje dokumentacji medycznej, tj. kartę profilaktycznego badania ucznia oraz 

dokumentację indywidualną ucznia prowadzoną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i 

wychowania lub higienistkę szkolną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.). 

Rozszerzenie przedmiotowego wykazu o kartę profilaktycznego badania ucznia 

i dokumentację indywidualną ucznia znajduje uzasadnienie w dążeniu do zapewnienia 

pracownikom medycznym możliwości łatwego i szybkiego zapoznania się z dokumentacją 

medyczną dotyczącą ucznia, usprawnienia procesu współpracy między poszczególnymi 

pracownikami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniem oraz uproszczenia 

procesu gwarantowania dostępu do tego rodzaju dokumentacji odpowiednio przedstawicielom 

ustawowym dziecka albo pełnoletniemu uczniowi. Wdrożenie projektowanego rozwiązania 

przełoży się na zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między 

uczestnikami procesu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami.  

Proponowane objęcie karty profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacji 

indywidualnej ucznia obowiązkiem ich prowadzenia jako EDM wpisuje się w ogólne dążenie 

do sukcesywnego rozszerzania katalogu EDM, z uwzględnieniem stopnia przygotowania 

usługodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej. Podejście polegające na 

stopniowym wdrażaniu przedmiotowych rozwiązań zostało odzwierciedlone również w 

ramach przepisu przejściowego uregulowanego w § 2 rozporządzenia. Zgodnie 

z jego brzmieniem obowiązek prowadzenia przez usługodawców karty profilaktycznego 

badania ucznia oraz dokumentacji indywidualnej ucznia jako EDM będzie wymagalny od dnia 

1 września 2027 r., z uwagi na fakt, że wdrożenie tych rozwiązań do powszechnego 

i obowiązkowego stosowania wymaga przygotowania podmiotów sprawujących 

profilaktyczną opiekę nad uczniami, zarówno pod względem wyposażenia w sprzęt 



informatyczny i oprogramowanie, jak też przeszkolenia pielęgniarek i higienistek szkolnych.     

Do tego czasu dopuszczalne będzie prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w dotychczasowy sposób, tzn. w postaci 

papierowej lub jako EDM. Planowane jest również przeprowadzenie od dnia 1 września br. 

działań pilotażowych, których ewaluacja pozwoli na wypracowanie ostatecznych rozwiązań.  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach 

akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli 

ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i 

zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w 

życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Proponuje się, aby 

przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na 

jak najszybsze zabezpieczenie sprawnej realizacji wspominanego powyżej programu 

pilotażowego, którego rozpoczęcie zaplanowano na dzień 1 września 2022 r. Biorąc pod uwagę 

brak jakichkolwiek zagrożeń, wynikających ze skróconego okresu vacatio legis, w ocenie 

projektodawcy zaproponowane rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa 

prawnego.

Projekt rozporządzenia przewiduje również okres przejściowy skorelowany 

z okresem przejściowym wynikającym z procedowanego projektu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Do czasu powstania obowiązku wystawiania kart 

profilaktycznego badania ucznia oraz indywidualnej dokumentacji ucznia jako elektronicznej 

dokumentacji medycznej, możliwe będzie prowadzenie przedmiotowej dokumentacji na 

dotychczasowych zasadach.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597).



Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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