
Projekt z dnia 31 sierpnia 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 ……………… 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych 

przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz 

ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 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.2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu 

niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 

rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749 i 1497) w 

załączniku nr 3 „Kody wymagane do oznaczania poszczególnych kategorii” w tabeli nr 11 

„Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie” wprowadza 

się następujące zmiany:

1) wiersz 17 otrzymuje brzmienie: 
EL DE – dokument

 elektroniczny, o którym
 mowa w art. 50 ust.  3
 ustawy 

data sporządzenia dokumentu
oraz identyfikator nadany
przez Fundusz

osoby, którym
świadczenia są
udzielane
bezpłatnie, 
zgodnie z
art. 12 pkt 13
ustawy

na podstawie art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o
pomocy obywatelom
Ukrainy w związku
z konfliktem 
zbrojnym na
terytorium tego
państwa (Dz. U. poz.
583, z późn. zm.)

UA OSE – w przypadku
złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art. 50
ust. 2a ustawy albo OSP –
w przypadku złożenia
oświadczenia, o którym

data złożenia oświadczenia,
 identyfikator oświadczenia
 nadany przez
 świadczeniodawcę, kod
 oświadczenia
 o przysługującym prawie do

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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mowa w art. 50 ust. 6
ustawy

 świadczeń określony w tabeli
 nr 12 załącznika nr 3 do
 rozporządzenia, a w
 przypadku gdy oświadczenie,
 zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12
 ustawy, nie jest składane w
 dniu udzielania świadczenia
 – także wskazana w
 oświadczeniu data
 rozpoczęcia i zakończenia
 udzielania świadczenia; 
w przypadku złożenia
oświadczenia, o którym
mowa w art. 50 ust. 2a
ustawy – dodatkowo
informacje dotyczące
sposobu, w jaki
świadczeniobiorca
potwierdził swoją
tożsamość, oraz sposobu, 
w jaki złożył oświadczenie, 
zgodnie z kodami
określonymi w tabeli nr 21
załącznika nr 3 do
rozporządzenia, 
w przypadku, o którym mowa
w art. 50 ust. 9 ustawy, także
dane osoby, która złożyła
oświadczenie: imię i
nazwisko, numer PESEL, a w
przypadku osób
nieposiadających numeru
PESEL – seria i numer
dowodu osobistego,
paszportu lub innego
dokumentu stwierdzającego
tożsamość, adres
zamieszkania oraz
informacja o sposobie, w jaki
osoba składająca
oświadczenie potwierdziła
tożsamość, oraz o sposobie,
w jaki złożyła oświadczenie,
zgodnie z kodami
określonymi w tabeli nr 21
załącznika nr 3 do
rozporządzenia

na podstawie art. 37
ust. 1b ustawy
z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy
w związku 
z konfliktem 

TR D - dokument wystawiony
przez ministra właściwego
do spraw zdrowia
potwierdzający prawo
do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie 
 art. 37 ust.1b ustawy

data sporządzenia dokumentu

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, 
1079, 1265, 1352 i 1700. 
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zbrojnym na
terytorium tego
państwa

z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem
zbrojnym na
terytorium tego państwa 

2) dodaje się wiersz 18 w brzmieniu:
DE – dokument elektroniczny,
o którym mowa w art. 50 ust. 3
 ustawy 

data sporządzenia dokumentu
oraz identyfikator nadany
przez Fundusz

18 świadczeniobiorca,
o  którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit.
c ustawy

IC

OSE – w przypadku złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 50
ust. 2a ustawy albo OSP – w przypadku
złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 50 ust. 6 ustawy

data złożenia oświadczenia,
identyfikator oświadczenia
nadany przez świadczeniodawcę,
kod oświadczenia
o przysługującym prawie
do świadczeń określony 
w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do
rozporządzenia, a w przypadku
gdy oświadczenie, zgodnie z art.
50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest
składane w dniu udzielania
świadczenia – także wskazana w
oświadczeniu data rozpoczęcia i
zakończenia udzielania
świadczenia; w przypadku
złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 50 ust. 2a ustawy –
dodatkowo informacje dotyczące
sposobu, w jaki świadczeniobiorca
potwierdził tożsamość, oraz
sposobu, w jaki złożył
oświadczenie, zgodnie z
kodami określonymi w tabeli nr
21 załącznika nr 3 do
rozporządzenia, a w przypadku, o
którym mowa w art. 50 ust. 9
ustawy, także dane osoby, która
złożyła oświadczenie: imię 
i nazwisko, numer PESEL, a w
 przypadku osób nieposiadających
 numeru PESEL – seria i numer
 dowodu osobistego, paszportu lub
 innego dokumentu
 stwierdzającego tożsamość, adres
 zamieszkania oraz informacja o
 sposobie, w jaki osoba składająca
 oświadczenie potwierdziła
 tożsamość, oraz o sposobie, w jaki
 złożyła oświadczenie, zgodnie z
 kodami określonymi w tabeli nr
 21 załącznika nr 3 do
 rozporządzenia

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

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Damian Jakubik

Dyrektor

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434,  

z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego 

w art. 190 ust. 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.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

Projektowana zmiana ma na celu dodanie dwóch nowych podstaw prawnych do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez:

1) pobierające rentę rodzinną osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli mają 

miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej 

lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo 

polskie - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.  Podstawa prawna do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej dla tej grupy została wprowadzona do ustawy przez ustawę z dnia 

9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), w związku z przyjęciem rozwiązania, zgodnie z 

którym od dnia 1 lipca 2022 r. pobieranie renty rodzinnej w przypadku osób do 18 roku życia 

nie stanowi  już odrębnego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby te tracą status 

ubezpieczonego z tytułu pobierania renty rodzinnej). Jeżeli osoby te nie uzyskają statusu osób 

ubezpieczonych z innego tytułu lub nie posiadają obywatelstwa polskiego mają prawo do 

świadczeń jako świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni, na podstawie dodanego art. 2 ust. 1 

pkt 3 lit. c ustawy;

2)  osoby, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na 

terytorium Ukrainy i które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniające warunków, o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

pomocy”, i nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych przepisów lub umów 

międzynarodowych. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez tę grupę 

przyznaje art. 37 ust. 1b ustawy o pomocy, dodany przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1733).

Świadczeniodawca przed udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze 

środków publicznych jest obowiązany do weryfikacji czy dana osoba posiada takie prawo i 

przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia stosownej podstawy prawnej, w celu 

umożliwienia poprawnego rozliczenia udzielonego świadczenia. Informacja ta jest 

przekazywana w formie kodu, określanego w tabeli nr 11 w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 

która określa kod tytułu uprawnienia dla poszczególnych grup osób posiadających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz określa jakie dane identyfikujące dokument potwierdzający 

to prawo powinny być przez świadczeniodawcę rejestrowane. W związku z pojawieniem się 

nowych grup osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w tabeli nr 11 

wprowadzono następujące zmiany: 

1) dodano nowy wiersz  określający kod dla grupy uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 

1 pkt 3 lit. c ustawy – dla tych grup będzie możliwe potwierdzenie prawa do świadczeń albo za 

pośrednictwem systemu eWUŚ albo przez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej;

2) w wierszu określającym kody dla grup uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy, 

wyodrębniono dodatkową grupę osób, które mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie art. 37 ust. 1b tej ustawy; w przypadku tej grupy dokumentem potwierdzającym 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma być dokument wystawiony przez Ministra Zdrowia 

potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie z art. 37 ust.1b ustawy 

z dnia 12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa.

Do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości powyższych grup osób posiadających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej, będą stosowane te same zasady co do pozostałych grup 

uprawnionych, w związku z powyższym rozporządzenie nie wymaga zmian w tym zakresie.  

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem  następującym po dniu 

ogłoszenia. 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) 
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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 prawa nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przyjęty 

termin wejścia w życie ma na celu jak najszybszą możliwość identyfikowania i rozliczania 

świadczeń udzielonych nowym grupom osób, które uzyskały prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Projekt rozporządzenia 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.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikro-przedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia 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.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające 

osiągnięcie zamierzonego celu.


		2022-08-31T12:12:15+0000
	Damian Jakubik




