
Projekt z dnia 15 grudnia 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 standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w 

dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2280) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 

2022 r. poz. 392) w § 16 w ust. 1–4 oraz w § 17 w ust. 1 i 2 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” 

zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.

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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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392)  jest wydawane na podstawie 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.).

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekcie proponuje się  

wydłużenie terminu dostosowania do wymagań określonych w części normatywnej 

rozporządzenia, dotyczących rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla 

dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego, jak również 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2023 r. W obowiązującym 

rozporządzeniu termin ten upływa w dniu 31 grudnia 2022 r.

Konieczność wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu 

standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również 

zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez 

podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań. Analogiczne rozwiązanie 

należy przyjąć również w stosunku do podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne inne niż szpitalne, które nie spełniają wymagań dotyczących „Wyposażenia 

stanowiska znieczulenia”, określonych w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań 

dostosowawczych w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 30 grudnia 2022 r. z uwagi na fakt, iż 

aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia określają termin dostosowania na dzień 31 

grudnia 2022 r.

W związku z faktem, iż powyższe rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatów 

świadczeniodawców, a jego efektem będzie zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń 

zdrowotnych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, projektowanemu rozwiązaniu 

nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego, ani nie jest to 



– 3 –

sprzeczne 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).

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 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). 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga 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 mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia 

alternatywnych w stosunku do projektu rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.
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