
Projekt z dnia 15 czerwca 2022 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 ……………… 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym 

świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 50 ust. 10 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.2))

 zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów 

oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. 

U. poz. 475 oraz  z 2022 r. poz. 752) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Dotychczasowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 

prawnego lub faktycznego, może być stosowany nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie jest 

składane w imieniu świadczeniobiorcy, którego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika 

z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.

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

MINISTER ZDROWIA

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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 
1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655,974,1002 i 1079.



– 2 –

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie 

do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 475 i z 2022 r. poz. 752), zwane dalej 

„rozporządzeniem”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 50 ust. 10 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 o świadczeniach”. 

Projektowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej 

podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez pobierające rentę rodzinną osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli 

mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej 

lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo 

polskie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach procedowaną 

obecnie ustawą z dnia 9 czerwca  2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2022 r. pobieranie renty rodzinnej w 

przypadku osób do 18 roku życia nie będzie stanowiło już odrębnego tytułu objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby te tracą status ubezpieczonego z tytułu pobierania renty 

rodzinnej). Jeżeli osoby te nie uzyskają statusu osób ubezpieczonych z innego tytułu lub nie 

posiadają obywatelstwa polskiego, mają prawo do świadczeń jako świadczeniobiorcy, inni niż 

ubezpieczeni, na podstawie dodanego art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach. 

W związku z faktem, że jednym z wymaganych elementów oświadczenia jest wskazanie 

podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych projektowane rozporządzenie dodaje w części czwartej wzoru – zawierającej 

wykaz przepisów stanowiących podstawę prawną – przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o 

świadczeniach. Zmiana ta umożliwi złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub 

faktycznego w imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a mają prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.

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 
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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 prawa nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Proponowany termin wejścia w życie ma na celu umożliwienie jak najszybszego potwierdzania 

prawa do świadczeń przez złożenie oświadczenia, osobom, których prawo do świadczeń będzie 

wynikać od dnia 1 lipca 2022 r. z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach. 

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 jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

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

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia 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 projektu rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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