
Projekt 16.04.2019

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 …………….. 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie 

dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków 

występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadać w przypadku:

a) świadczeniodawcy – umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; a w 

przypadku apteki realizującej czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby 

medyczne – umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

b) niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej:

 – prawo wykonywania zawodu medycznego oraz

 – uprawnienie do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399) lub zleceń 

na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na 
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podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu 

medycznego;”;

2) użyte w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz w § 4 ust. 5 pkt 1 wyrazy ,,przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” zastępuje się wyrazami ,,przepisów o 

ochronie danych osobowych”;

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się za 

pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu w oddziale wojewódzkim Funduszu, z 

którego dyrektorem została podpisana umowa upoważniająca do korzystania z aplikacji 

dostępowej.”;

4)  w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem aplikacji 

dostępowej Funduszu w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem została 

podpisana umowa upoważniająca do korzystania z aplikacji dostępowej.”.

§ 2. Upoważnienia wydane świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie 

uprawnionej, zapewniające dostęp do usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień 

Świadczeniobiorców, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują 

ważność, jeżeli przy ich wydawaniu zostały spełnione warunki, o których mowa w § 2 

rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA

Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYMUZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu 

elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 50 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o świadczeniach”.

Minister Zdrowia jest obowiązany do określenia w drodze rozporządzenia warunków  dla 

występujących do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, o dokument 

elektroniczny potwierdzający prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, zwany dalej „dokumentem elektronicznym”,  dla 

dwóch kategorii podmiotów:

1) świadczeniodawców oraz 

2) niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. 

zm.).

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmiany definicji niebędącej 

świadczeniodawcą osoby uprawnionej przez ustawę z dnia 9 października 2015 o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1991). W wyniku zmian:

1) zrezygnowano z konieczności zawierania przez takie osoby umowy upoważniającej do 

wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne (umowy upoważniające zawarte przed dniem wejścia w 

życie ustawy wygasły); 

2) rozszerzono grupę osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, 

które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są 

uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków 
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publicznych. Prawo do wystawiania zleceń na wyroby medyczne uzyskały także osoby 

uprawnione wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

niemających zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym dotychczas obowiązujący wymóg zawarcia umowy 

upoważniającej do wystawiania recept, stawiany niebędącymi świadczeniodawcami osobami 

uprawnionymi musi zostać zniesiony. Dla osób tych obecnie projekt wprowadza konieczność 

spełnienia warunków  – posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego  oraz posiadania, 

uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zmieniany 

§ 2 pkt 1 rozporządzenia). Ponadto zmianie ulegają te przepisy, które odwoływały się 

do warunku posiadania umowy upoważniającej do wystawiania recept (zmiany wprowadzane 

w § 3 ust. 3 oraz  § 4 ust. 3 rozporządzenia). Zmiany w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz w § 4 ust. 5 

pkt 1 mają na celu właściwe odesłanie do przepisów o ochronie danych osobowych. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikro–, małych i średnich 

przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków 

wykonywania działalności gospodarczej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

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

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie 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). 

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

do projektowanego rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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