
projekt z dnia 28 marca 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 

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 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655) 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) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) środków ochrony osobistej, o których mowa w części II załącznika do 

rozporządzenia:

– liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez 

usługodawcę w dniu złożenia raportu, 

– liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez usługodawcę 

w celu ochrony osobistej od dnia złożenia ostatniego raportu; w przypadku składania 

pierwszego raportu należy podać liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego 

rodzaju zużytych przez usługodawcę w ciągu ostatnich trzech miesięcy.”;

2) załącznik do rozporządzenia w części II otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

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).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojzgiydiltqmfyc4njxgezdeobxg4
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MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia …….. (poz. …)

Wykaz wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej

 II. Środki ochrony osobistej

 1.  Kombinezon chroniący przed czynnikami infekcyjnymi 

 2.  Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej 

 3.  Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP3 lub równoważnej 

 4.  Maska medyczna  

 5.  Rękawice ochronne / medyczne jednorazowego użytku

 6.  Przyłbica ochronna 

 7.  Gogle lub okulary ochronne 

 8.  Fartuch ochronny 

9.  Osłony nóg chroniące przed czynnikami infekcyjnymi
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Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych 

w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania 

tych informacji, 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 2021 r. poz. 666, 

z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia zmienia zakres danych przekazywanych przez usługodawców 

do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, zwanej dalej „SEZOZ”, w zakresie 

środków ochrony osobistej. Powyższe jest uzasadnione potrzebą monitorowania sytuacji, 

w zakresie środków ochrony osobistej, którymi dysponują usługodawcy, co z kolei służy 

zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

Aktualnie usługodawcy są obowiązani przekazywać do SEZOZ informacje o nabytych 

przez siebie środkach ochrony osobistej w ciągu ostatnich trzech miesięcy.  W projektowanym 

rozporządzeniu przyjęto natomiast rozwiązanie, zgodnie z którym, usługodawcy będą 

przekazywać do SEZOZ informacje o:

- liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez siebie w dniu 

złożenia raportu oraz

- liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez siebie w celu 

ochrony osobistej od dnia złożenia ostatniego raportu. 

Co istotne, projektowane rozporządzenie nie zmienia terminów raportowania 

(określonych w § 4 zmienianego rozporządzenia), w czasie których usługodawcy 

są obowiązani przekazywać do SEZOZ informacje o posiadanych oraz zużytych przez siebie 

środkach ochrony osobistej. Tym samym, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, 

podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w 

szpitalu liczącym co najmniej 200 łóżek, będą obowiązane przekazywać do SEZOZ co miesiąc, 

do 7 dnia każdego miesiąca, informacje o posiadanych przez siebie w dniu złożenia raportu 

środkach ochrony osobistej oraz środkach zżutych w okresie od ostatniego raportu, tj. w okresie 

ostatniego miesiąca. Pozostałe podmioty obowiązek ten będą wykonywać raz w roku, 

w terminie do dnia 31 stycznia (w odniesieniu do praktyk zawodowych) oraz do dnia 

15 stycznia (w odniesieniu do pozostałych podmiotów leczniczych). Tym samym składany 

przez ww. usługodawców raport obejmować będzie informacje o liczbie środków ochrony 
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osobistej danego rodzaju posiadanych przez nich w dniu złożenia raportu oraz zużytych 

w okresie ostatniego roku. Warto podkreślić, iż w przypadku składania przez usługodawcę 

pierwszego raportu, będzie on obejmować informację o środkach ochrony osobistej zużytych 

przez niego w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Przedmiotowe zmiany umożliwią monitorowanie stanów magazynowych oraz wielkość 

zużycia środków ochrony osobistej, co pozwoli na właściwe zarządzanie środkami 

z uwzględnieniem potrzeb usługodawców (np. poprzez tworzenie i udostępnianie asortymentu 

rezerw strategicznych lub regulacje w zakresie obrotu takimi środkami). 

Wykaz środków ochrony osobistej stanowiący II część załącznika do rozporządzenia, 

dostosowano do przyjętej nomenklatury i podstawowego asortymentu stosowanego w celu 

ochrony przed czynnikami infekcyjnymi.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

tym samym proponowane rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego 

i jest zgodne z regulacją zawartą w 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). 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, 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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