
                                                                                                     Projekt z dnia 20.12.2022 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 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 2022 r. poz. 2561) 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, 

1203 i 1562) w załączniku do rozporządzenia w § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Osoba uprawniona na podstawie art. 40 ustawy nie wystawia świadczeniobiorcy w 

czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność 

lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zlecenia na zaopatrzenie 

w wyroby medyczne oraz ich naprawę, z wyłączeniem wyrobów medycznych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, wykonywanych na 

zamówienie.”.

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

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

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).
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U Z A S A D N I E N I E

Projektowane rozporządzenie 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 OWU”, 

wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2561), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia OWU, wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 

16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

W przedmiotowej ustawie dokonano zmiany art. 35 ustawy o świadczeniach poprzez 

wyłączenie z jego stosowania przepisów dotyczących wyrobów medycznych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555), wykonywanych na zamówienie, zapewnianych w 

związku ze świadczeniem udzielanym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu 

leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Zmiana § 12 ust. 8 w załączniku do rozporządzenia OWU ma na celu dostosowanie 

brzmienia tego przepisu, regulującego wystawianie świadczeniobiorcy w czasie trwania 

leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

do nowego brzmienia art. 35 ustawy o świadczeniach.

Przedmiotowa zmiana ma na celu umożliwienie dobrania wyrobów medycznych, tj.  

protez po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku danej kończyny, ortez na zamówienie 

albo wyrobów płaskodzianych, na wczesnym etapie hospitalizacji, co znacznie poprawi dostęp 

pacjenta do codziennego stosowania niezbędnych mu wyrobów medycznych oraz zapewni 

możliwość nauki posługiwania się oraz adaptacji na najwcześniejszym etapie leczenia.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło 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 
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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. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Proponowane rozwiązanie nie narusza wskazanych zasad, ponieważ wynika z 

konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do nowego brzmienia przepisów 

ustawy. Ponadto, zasadne jest aby przedmiotowa zmiana weszła w życie równolegle ze 

zmianami ustawowymi w tym zakresie, tym bardziej, że jest ona korzystna dla 

świadczeniobiorców, ponieważ ma na celu poprawę dostępu do wyrobów medycznych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, wykonywanych na zamówienie.

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.

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, z późn. zm.) i w 

związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia 

środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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