
Projekt z dnia 9.07.2020 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 ………. 2020 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 2019 r. poz. 1373, 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 oraz z 2019 r. poz. 1621) po § 4 dodaje się § 

4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona 

może wystąpić do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do 

świadczeń także za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702).

2. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 

1:

1) świadczeniodawca musi spełniać warunki, o których mowa w § 2;

2) niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona musi potwierdzić, za 

pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

prawo wykonywania zawodu medycznego, które zgodnie z przepisami dotyczącymi 

wykonywania danego zawodu medycznego uprawnia do wystawiania recept zgodnie z 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945.
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przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz 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.

3. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 

1,  świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona udostępnia  

Funduszowi dane przetwarzane w tym systemie obejmujące:

1) w przypadku świadczeniodawcy:

a) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz,

b) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla świadczeniodawcy,

c) numer PESEL osoby występującej w imieniu świadczeniodawcy do Funduszu 

o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, która 

została upoważniona w tym zakresie przez świadczeniodawcę zgodnie z § 4;

2) w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej:

a) numer prawa wykonywania zawodu niebędącej świadczeniodawcą osoby 

uprawnionej, 

b) kod przynależności do danej grupy zawodowej niebędącej świadczeniodawcą 

osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) numer PESEL niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej.

4.  Do niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych występujących 

o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem 

systemu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 pkt 2.”.

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

MINISTER ZDROWIA
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie 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, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem”, stanowiącego realizację 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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Dotychczas rozporządzenie określało warunki występowania o sporządzenie dokumentu 

elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń tylko dla jednej istniejącej możliwości 

– za pośrednictwem usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego 

Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

zwanej usługą Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).  Obecnie 

możliwość taką daje także Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 

Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, system teleinformatyczny, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 702). Jest to inne narzędzie, znacząco upraszczające i ułatwiające proces 

występowania o dokument potwierdzający prawo do świadczeń, gdyż dokonanie weryfikacji 

przysługiwania danemu świadczeniobiorcy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie 

mogło odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej. Wymaga ono także odmiennego 

określenia warunków dla niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, którzy będą 

chcieli skorzystać z tej możliwości.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia przewiduje dodanie przepisu § 4a, który 

określa warunki, jakie należy spełnić w przypadku występowania o dokument elektroniczny za 

pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych przez aplikację gabinetową (gabinet.gov.pl).  

Zgodnie  z przyjętymi rozwiązaniami w przypadku:  

a) świadczeniodawcy – muszą być spełnione warunki – określone w § 2 rozporządzenia 

– jakie zostały przyjęte dla występowania za pośrednictwem usługi Elektronicznej Weryfikacji 

Uprawnień Świadczeniobiorców;
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b) niebędącej świadczeniodawcą osobą uprawnioną – musi być spełniony warunek 

potwierdzenia posiadania  prawa wykonywania zawodu medycznego uprawniającego do 

wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez uzyskanie takiej 

informacji za pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia. Dodatkowo, zgodnie z § 4a ust. 4, niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona 

będzie musiała zobowiązać się do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych, które otrzyma, oraz zachowania w tajemnicy 

i nieujawniania tych danych.

W § 4a w ust. 3 określa się, jakie dane świadczeniodawca oraz niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona udostępnia Funduszowi, występując za pośrednictwem 

systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. W 

przypadku wystąpienia o wystawienie ww. dokumentu przez świadczeniodawcę dane te będą 

obejmować numer identyfikacyjny świadczeniodawcy określony przez Fundusz, właściwy dla 

świadczeniodawcy kod oddziału wojewódzkiego oraz numer PESEL osoby występującej o 

sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w imieniu świadczeniodawcy. 

W przypadku natomiast niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej Funduszowi 

przekazane zostaną: numer prawa wykonywania zawodu niebędącej świadczeniodawcą osoby 

uprawnionej, kod przynależności do danej grupy zawodowej tej osoby oraz jej numer PESEL. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty 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 rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
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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 w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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