
Projekt z dnia 12 listopada 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 ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 

1773, 1834 i 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 

z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia w §33a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „1. Przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 32 nie stosuje się do umów:

1) zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2) o których mowa w art. 159a ust. 1 ustawy w odniesieniu do świadczeń 

rozliczanych ryczałtem systemu zabezpieczenia.”.

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

MINISTER ZDROWIA 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYM

Dominik Gajewski

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. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 437, 547, 
696, 1548 i 2305 oraz z 2021 r. poz. 93, 1235, 1476 i 1926.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego 

w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą” i wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 320, z późn. zm.) polegającą na dodaniu do przepisu § 33a ust. 1 wyrazów „zawieranych 

ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Proponowana zmiana ma na celu 

wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 32 Ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej „OWU”.  Konieczność zmiany 

§ 33a OWU wynika z faktu, że od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050), rozpoczęto 

wdrażanie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiany są wprowadzane 

stopniowo, zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów, jak i zasadach ich 

finasowania określonych w ustawie. Odnosząc się do zasad finansowania należy wskazać art. 

159 ust. 2b ustawy (obowiązujący od dnia 1 października 2021 r.), który wprowadził  

możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi 

świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dodatkowych środków przeznaczonych 

na zapewnienie:

1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów 

świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r.  podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony);

2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa);

3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

 Nowy i odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej 

opiece zdrowotnej wymaga doprecyzowania, które przepisy OWU nie mają do tych świadczeń 

zastosowania. Brak doprecyzowania tej kwestii może wzbudzić wątpliwości 

świadczeniodawców co do zakresu przepisów OWU odnoszących się do  umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Wynika to m.in. z 
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faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów ze świadczeniodawcami 

udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych 

nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do 

zawierania umów.

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w 

uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym 

niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie 

aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym.  Tak określonemu vacatio legis nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego 

państwa prawnego, ponieważ proponowany termin jest podyktowany potrzebą jak 

najszybszego zapewnienia świadczeniodawcom jednoznacznego określenia zakresu przepisów 

stosowanych do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna, a tym samym zasad finansowania tych świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ponadto projektowane przepisy nie nakładają żadnych dodatkowych obciążeń na obywateli, 

ani podmioty gospodarcze.

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 ma wpływu na działalność mikro- małych i średnich 

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

wykonywania działalności gospodarczej. 

Projekt 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.



– 4 –

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

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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