
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 listopada 2019 r. 

Poz. 2120 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 31 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w części I w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub 
na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;”; 

2) w załączniku nr 2 w części I w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odleg-
łość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;”; 

3) w załączniku nr 3 w części I w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odleg-
łość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;”; 

4) w załączniku nr 5 w części A „NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W WARUN-
KACH AMBULATORYJNYCH” w części I w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub 
na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;”. 

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

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 

i 2020. 
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