
Projekt z dnia 16 września 2019 r.

R O 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 świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 

1694 i 1726) 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. poz. 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 odległość 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 odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności;”; 

4) w załączniku nr 5 w zakresie „A. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA 

UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH” w części I w ust. 1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie:

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).



„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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYM

Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie wydawane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 2019 r. poz. 736) przez doprecyzowanie możliwości udzielania 

świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności również w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Aktualna sytuacja prawna nie stanowi bariery dla sprawowania opieki nad pacjentami 

za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. 

zm.) lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu 

lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Dodatkowo przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), zwanej dalej „u. o. d. l.” przewidują możliwość udzielania 

świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności. Stanowi o tym m.in. art. 3 ust. 1 i ust. 2a u. o. d. l. Niemniej jednak możliwość 

udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności powinna wynikać wprost również z innych przepisów prawa. W związku 

z powyższym w projekcie rozporządzenia doprecyzowuje się kwestię udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, tj. przez bezpośredni kontakt 

ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców.



Projekt pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych 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) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych środków 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiających osiągnięcie zamierzonego 

celu. 
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