
 

R O Z P O R Z Ą D Z E 	 I E  

M I 	 I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej 

wymagających ustalenia odrębnegosposobu finansowania 

 

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.WrozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r.w sprawie określenia 

wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnegosposobu 

finansowania(Dz. U. poz. 1225) w§ 2pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) świadczenia udzielane przez: 

a) pielęgniarki, 

b) położne, 

c) ratowników medycznych 

-w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost 

wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 

ustawy;”. 

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

MI	ISTER ZDROWIA 

 

 

 

 

 

                                                

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
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UZASAD	IE	IE 

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 

czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających 

ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225), wydanym na podstawie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1510). 

Powyższa zmiana ma charakter techniczny i umożliwi przekazywanie odrębnych 

środków dla szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej na podwyżki dla pielęgniarek i położnych i ratowników medycznych. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszeniaanalogicznie jak projektowane równocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Wyznaczenie 

takiego terminu wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie 

będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem 

państwa uzasadniającym wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest 

potrzeba przekazania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost 

wynagrodzeń dla ratowników medycznych. 

Projekt nie ma wpływu na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ 

proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności 

gospodarczej.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga 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 nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

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

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 


