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§ 2
null

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1628.)

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590)

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 2016 r. poz. 1146, z
późn. zm.  ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Przepisy § 16 ust. 1a, 3–5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do rozporządzenia stosuje się
od dnia 1 kwietnia 2020 r.";
2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 11 ust. 4 pkt 10a otrzymuje brzmienie:
"10a)  adresu  i  numeru  telefonu  właściwej  komórki  wskazanej  przez  dyrektora
oddziału wojewódzkiego Funduszu, w której świadczeniobiorca uzyska informację o
możliwości  udzielenia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  przez  innych
świadczeniodawców,  którzy  zawarli  umowę  z  tym  oddziałem,  średnim  czasie
oczekiwania na dane świadczenie  opieki  zdrowotnej  oraz o pierwszym wolnym



terminie udzielenia świadczenia;",
b) uchyla się § 41 a.

§  2. 
1.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca
posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem
serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego
w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i
położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt
1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej
wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej
praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i
realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo
równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę
wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej.
2.  Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy
posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2019 r., także według stanu na dzień 1 października
2019 r., i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.
3.  Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza w 2020 r. według stanu na
dzień 1 stycznia 2020 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r.
4.  Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest
obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1—3, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w
sposób gwarantujący wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i § 4a
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. 1681);
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich
nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3, i karze umownej w wysokości do 5%
tych środków.

§  3.  Do trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy, o
której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 2
ust. 4—8 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszego rozporządzenia.

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


