
Projekt z dnia 22.01.2021 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 .................... 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 oraz 

z 2021 r. poz. 95) w § 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) sposób ustalenia terminu teleporady, przy czym teleporada jest realizowana: 

-    nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się 

pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

-       w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu 

z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2021 r.

MINISTER ZDROWIA 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Alina Budziszewska-Makulska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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).



Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395, z późn. zm.), które stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie doprecyzowuje termin realizacji teleporady, wskazując że 

świadczenie to może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy 

następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej - pod 

warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Powyższe 

rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb 

zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi 

osobie udzielającej teleporady uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, 

z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego 

zgłoszenia. Przyjęcie powyższego schematu działania nie zagrozi jednocześnie udzieleniu 

porad i wizyt w bezpośrednim kontakcie przez personel medyczny podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, 

uwzględniając jednocześnie możliwości organizacyjne świadczeniodawców. Ich celem jest 

usprawnienie kontaktu na linii pacjent - świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do 

świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 stycznia 2021 r. Data ta 

jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 

stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego 

teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 95). Celem wejścia w życie 

przedmiotowych przepisów w wyznaczonym terminie jest umożliwienie osobom udzielającym 

teleporady oraz ich pacjentom bardziej elastycznego mechanizmu określania terminu porady 

oraz zachowania spójności regulacji od początku jej obowiązywania.

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 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia 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.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające 

osiągnięcie zamierzonego celu.
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