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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 26 lipca 2022 r.

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1562.)

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. ) zarządza się, co

następuje:

"4d. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń
udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników
działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w
podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia
zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie

1) ust. 4d otrzymuje brzmienie:

§  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 i 1203) w załączniku do
rozporządzenia w § 16:
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ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352), w brzmieniu z dnia 22
czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 oraz z 2021 r. poz. 1104), w celu przeznaczenia dodatkowych
środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do
wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków
określonych w tej ustawie.";

2) w ust. 4g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "bez uwzględnienia wskazanych w tej
umowie wartości współczynników korygujących, leków i środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w
chemioterapii.";

3) w ust. 4h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "bez uwzględnienia wskazanych w tej
umowie wartości współczynników korygujących.";

"4i. W przypadku zmniejszenia kwoty zobowiązania Funduszu, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5
ustawy, wynikającego ze zmiany zakresu przedmiotowego umowy, wartość współczynnika
korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, ulega zmniejszeniu proporcjonalne do udziału
wartości świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy zmniejszenie do wartości tej umowy z
wyłączeniem wartości współczynników korygujących, leków i środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii.

4j. W przypadku wzrostu kapitacyjnej stawki rocznej w umowach w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna, wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 4d, ulega zmniejszeniu o
wartość iloczynu różnicy wyższej i niższej wartości tej stawki oraz liczby świadczeniobiorców objętych
opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców, z uwzględnieniem współczynników
korygujących, o których mowa w ust. 2, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego
pierwszy miesiąc obowiązywania wyższej stawki.".

4) po ust. 4h dodaje się ust. 4i oraz 4j w brzmieniu:

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


