
Projekt z dnia 27.11.2022 r.

R O Z 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 zakresu informacji gromadzonych w Systemie 

Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych 

informacji 

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555 i 2280) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu 

informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu 

i terminów przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 614 oraz z 2022 r. poz. 283 i 1761) w 

§ 7:

1) w ust. 1 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 

2024 r.”;

2) uchyla się ust. 2. 

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

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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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U Z A S A D N I E N I E

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych 

w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania 

tych informacji (Dz. U. poz. 614, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555 i 2280). 

Zmiana rozporządzenia obejmuje zmianę terminu, od którego usługodawcy, będący 

podmiotami  leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne 

udzielającymi świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, będą obowiązani do raportowania danych dotyczących:

1) pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 (takich jak: wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan 

pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), prowadzona 

tlenoterapia) oraz  

 2) liczby łóżek i ich wykorzystania 

– do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „RCB”. 

Zgodnie z aktualną treścią przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia, przekazywanie ww. danych 

do RCB powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2023 r. Zmiana przedmiotowego terminu 

na dzień 1 stycznia 2024 r. wynika z konieczności ukończenia prac projektowych nad 

oprogramowaniem RCB. Przewiduje się, że zadania w tym zakresie zostaną zrealizowane 

do końca 2023 r. i tym samym i od 1 stycznia 2024 r.  system, którego administratorem zgodnie 

z art. 24 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

jest RCB, będzie umożliwiał ich raportowanie do właściwego podmiotu.  

Projektowane rozporządzenie uchyla także wiążący aktualnie usługodawców obowiązek 

przekazywania do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia danych dotyczących liczby 

łóżek i ich wykorzystania, w postaci elektronicznej jednostce podległej ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum 

e-Zdrowia). Przyjęcie powyższego rozwiązania nastąpiło z uwagi na utrzymujący się w kraju 

spadek liczby zakażeń COVID-19, a tym samym brak potrzeby ciągłego monitorowania 

systemu ochrony zdrowia w przedmiotowym zakresie.  

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 
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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. 

Proponowane zmiany nie nakładają nowych obowiązków zatem brak jest jakichkolwiek 

zagrożeń, wynikających ze skróconego okresu vacatio legis i wejścia w życie regulacji z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Dodatkowo, zmiana w zakresie przesunięcia terminu 

przekazywania wskazanych wcześniej danych do RCB, aby była skuteczne, musi zostać 

wprowadzona jeszcze w 2022 r. Tym samym w ocenie projektodawcy zaproponowane 

rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

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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