
Projekt z dnia 13.03.2023 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 ………… 2023 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Na podstawie art. 31d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2270) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 

i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2184) w § 4:

1) w pkt 2 wyrazy „1 kwietnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2024 r.”;

2) w pkt 3 wyrazy „1 września 2023 r.” zastępuje się wyrazami „1 września 2024 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.

MINISTER ZDROWIA

     ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
             LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 
                                 Anna Skowrońska-Kotra
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie 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

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego 

w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2184).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie pacjentom ciągłości 

dostępu do świadczeń z zakresu terapii środowiskowej przez przesunięcie terminu wejścia 

w życie szczegółowych wymagań dotyczących personelu realizującego terapię środowiskową 

w ramach zespołu lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 

I poziomu referencyjnego z dnia 1 kwietnia 2023 r. na dzień 1 kwietnia 2024 r.

Ponadto projekt zakłada także zmianę terminu wejścia w życie przepisów dotyczących 

realizacji świadczeń wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń 

w czasie roku szkolnego, w oddziale dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

i młodzieży - II poziomu referencyjnego. Nowy termin wejścia w życie tych przepisów to dzień 

1 września 2024 r. 

Zatem projektowane rozporządzenie zapewnia świadczeniodawcom dostateczną ilość 

czasu na dostosowanie się do wymaganych warunków udzielania świadczeń, natomiast 

świadczeniobiorcom gwarantuje ciągłość oraz kompleksowość opieki w zakresie zdrowia 

psychicznego.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia z dniem 31 marca 2023 r. 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. Projektowane zmiany są korzystne dla 

adresatów norm, zatem termin wejścia w życie nie jest sprzeczny z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego. Wskazany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 
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31 marca 2023 r. wynika z konieczności zapewnienia pacjentom ciągłości dostępu 

do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiot projektowanej regulacji 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.

Procedowana zmiana warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych może mieć wpływ na 

świadczeniodawców realizujących lub współrealizujących świadczenia opieki dla dzieci 

i młodzieży w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Projekt rozporządzenia 

będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców, będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie, 

w jakim stosują przepisy rozporządzenia dotyczące warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych. 

Projektowane rozporządzenie 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.
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