
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 lutego 2021 r. 

Poz. 302 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  

oraz sposobu jej przetwarzania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 849) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumen-

tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, 1981 i 2350) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 68a: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) datę urodzenia, 

c) wiek, 

d) płeć, 

e) adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres 

miejsca zameldowania, jeżeli posiada, 

f) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – 

rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

g) dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeżeli posiada;”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) uchyla się ust. 4 i 5; 

2) w § 68b: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) oznaczenie pacjenta, zgodnie z § 68a ust. 1 pkt 4;”, 

b) uchyla się ust. 2, 

                                                           
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. poz. 1470 i 1541). 
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-

niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, dokonują wpisów do Karty 

Szczepień.”, 

d) uchyla się ust. 5. 

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

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 
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