
Projekt z dnia 28.11.2022 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  skierowań wystawianych w postaci 

elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Na podstawie art. 59aa 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.2)

) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań 

wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1417) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych z wyłączeniem przypadku, gdy świadczenie ma być 

zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego poza granicami kraju.”. 

§ 2. Do dnia 30 czerwca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą być 

wystawiane na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

MINISTER ZDROWIA

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, 
1079, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180. 
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie, wydawane na podstawie art. 59aa 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.), zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 

kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie 

Informacji Medycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1417) przez rozszerzenie wykazu świadczeń 

opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w 

Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej „SIM‟, o skierowania na leczenie 

uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o których mowa w art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

z wyłączeniem przypadku, gdy świadczenie ma być zrealizowane przez podmioty udzielające 

świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Projekt rozporządzenia poszerza katalog świadczeń, na które będą wystawiane 

skierowania w postaci elektronicznej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym 

wielokrotnie przez przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy oraz stanowi dalszy krok 

w procesie informatyzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej. Przedmiotowa zmiana 

stanowi konsekwentne rozwinięcie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania 

procesu wystawiania i realizacji skierowań przez jego cyfryzację. 

Projekt rozporządzenia przewiduje również okres przejściowy dostosowany do okresu 

przejściowego wynikającego z procedowanego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 

uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111). Do dnia 30 czerwca 2023 r. skierowania 

na świadczenia objęte treścią niniejszego projektu wystawione w postaci papierowej będą 

przyjmowane do realizacji i realizowane na dotychczasowych zasadach zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., co także 

jest skorelowane z procedowanym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 

2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, bowiem włączenie do katalogu świadczeń, na które będą 
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wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo 

rehabilitację uzdrowiskową, usprawni możliwość realizacji skierowań przez podmioty 

prowadzące działalność leczniczą i realizujące świadczenia w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 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 rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

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

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

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

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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