
Projekt z dnia 26.05.2022 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 .................... 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d 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.2))

 zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

540 oraz z 2022 r. poz. 834) w załączniku nr 1 po części IV dodaje się część IVa 

w brzemieniu: 

„CZĘŚĆ IVa. Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki 

obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, finansowane ze środków, o których mowa w art. 159 ust. 2b pkt 1 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.)

1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) ferrytyna;

2) witamina B12;

3) kwas foliowy;

4) anty–CCP;

5) CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.);

6) przeciwciała anty-HCV;

7) transglutaminaza tkankowa. 

2. Badania kału:
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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 
1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002 i 
1079.



1) antygen H. pylori w kale.

3. Badania mikrobiologiczne:

1) Strep-test.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d 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.). 

Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym do katalogu świadczeń medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, lekarze podstawowej 

opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: 

- podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące 

przyczyny niedokrwistości),

- podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku 

Helicobakter Pylori), oraz

- wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia 

specjalistycznego. 

Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i 

Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci. 

Celem finansowania świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki 

obrazowej i nieobrazowej świadczeniodawcom udzielającym świadczeń z zakresu 

podstawowej opiece zdrowotnej ze środków budżetu powierzonego jest:

- zwiększenie środków na badania diagnostyczne dla populacji objętej opieką,

- umożliwienie sprawozdania do Narodowego Funduszu Zdrowia i rozliczenia zrealizowanych 

procedur medycznych ICD-9.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

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

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ na działalność mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw, które działają w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

Przedsiębiorcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej uzyskają możliwość diagnozowania i leczenia większej liczby chorób, zgodnie z 

nabytą wiedzą i posiadanymi umiejętnościami lub wcześniejszego kierowania, w przypadkach 

uzasadnionych medycznie, na leczenie specjalistyczne w ramach ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej.

Projekt 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, z późn. zm.) i w związku z tym 

nie podlega procedurze notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektu rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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