Projekt z dnia 14.07.2022 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia …………………….. 2022 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, z późn. zm.2)
) 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 2022 r. poz. 787, 789 i
1203) w załączniku do rozporządzenia w § 16:
1)

ust. 4d otrzymuje brzmienie:
„4d. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2,
dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny
oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy
wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których
wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania

najniższego

wynagrodzenia

zasadniczego

niektórych

pracowników

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz.
1352), (w brzmieniu z dnia 22 czerwca 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 1104), w celu
przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia
zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie
zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.”;
2)

w ust. 4g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „bez uwzględnienia
wartości współczynników korygujących.”;

1)

2)

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).
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, 807, 974, 1002,
1079, 1265 i 1352.
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3)

w ust. 4h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „bez uwzględnienia
wartości współczynników korygujących.”;

4)

po ust. 4h dodaje się ust. 4i w brzmieniu:
„4i. W przypadku zmniejszenia kwoty zobowiązania Funduszu, o której mowa w
art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy, wynikającego ze zmiany zakresu przedmiotowego umowy,
wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, ulega
zmniejszeniu proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których
dotyczy zmniejszenie w tej umowie bez wartości współczynników korygujących.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Damian Jakubik
Dyrektor
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi realizację 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.).
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Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania mechanizmu obniżania
współczynników korygujących poprzez dostosowanie go do treści ustawy z dnia 26 maja 2022
r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1352), a także wydanej na jej podstawie przez Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej wzrostu poziomu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Przy zastosowaniu współczynników korygujących przekazywane są m.in. środki
na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych pracowników świadczących
pracę w podmiotach leczniczych. Mechanizm pomniejszana współczynników korygujących
związanych z wynagrodzeniami w przypadku określenia taryfy lub zwiększenia wyceny
świadczeń w umowach, podyktowany jest dążeniem do ograniczenia odrębnego strumienia
środków przeznaczonych na te cele i umożliwieniem elastycznego dysponowania środków
przez kierowników podmiotów leczniczych w ramach umowy.
Zmiana wprowadzona w §16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia dookreśla, iż wskazane
w nim współczynniki korygujące stosuje się do wzrostu wynagrodzeń zasadniczych,
ustalonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1801), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28
maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104). Powyższe wiąże się z przyjętym w ww. rekomendacjach
mechanizmem przekazywania środków na wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego
poprzez wzrost wyceny poszczególnych świadczeń.
Zmiany wprowadzane w §16 ust. 4g i 4h mają na celu wyeliminowanie obecnych
wątpliwości co do ich stosowania poprzez dookreślenie, iż zmniejszenie współczynnika
korygującego, jest proporcjonalne do udziału wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których
dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1-5 w tej umowie bez uwzględnienia wartości
współczynników korygujących.
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Dodawany przepis §16 ust. 4i załącznika do rozporządzenia pozwoli na rozwiązanie
problemu wartości współczynników korygujących w umowach, które zostały w części
rozwiązane bądź w części wygasły.
Proponuje się, że rozporządzenie 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. Mając na uwadze cel wprowadzanych zmian, proponowany termin wejścia
w życie rozporządzenia jest uzasadniony. Proponowane rozwiązanie nie narusza zasad
demokratycznego państwa prawnego, ponieważ rozwiązania zaproponowane w projekcie
rozporządzenia są korzystne dla świadczeniodawców.
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.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

