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 Sz. P. 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Federacja Związków Pracodawców 

Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zgłasza uwagi: 

 

Zdaniem Federacji projekt rozporządzenia, w zakresie § 1 pkt 4, który ma wejść w życie 

z dniem 1 stycznia 2025 jest niezgodny z art. 9.3.1, art. 10.8, art. 35 oraz art. 38 Ustawy 

o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2020.172). Przepisy ustawy o podstawowej opiece 

zdrowotnej nie dają Ministrowi Zdrowia delegacji do różnoczasowego wprowadzania wzorów 

deklaracji wyboru a wszystkie wzory deklaracji wyboru powinny obowiązywać nie później niż 

24 miesiące od czasu wejścia w życie Ustawy (wejście w życie w dniu 1 grudnia 2017 roku – 

przepisy dotyczące wszystkich nowych wzorów deklaracji wyboru powinny obowiązywać już 

od 1 grudnia 2019). 

 

W objaśnieniach do wzorów deklaracji pod cyferką 6 jest następujące objaśnienie:  

„6) Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po 

uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie pediatrii.”  

 

Podobny zapis jest w obecnie obowiązujących wzorach. Wynika z niego, że w razie 

wystąpienia takiej sytuacji, jak opisana (gdy wybranym lekarzem jest pediatra) deklaracja 

wyboru nie zachowa swej ważności. Tymczasem jest to niezgodne z postanowieniami art. 10 



 
ust. 7 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, deklaracja zachowuje swoją ważność 

w zakresie wyboru świadczeniodawcy. 

 

W treści rozporządzenia należy wyraźnie zapisać, że wzory określają jedynie zakres 

informacyjny deklaracji i nie muszą być odwzorowywane dokładnie oraz że objaśnienia nie 

muszą być każdorazowo drukowane i dołączane do zbieranych deklaracji. Ilość zbędnego 

papieru zużywanego a potem przechowywanego przez lata jest tak duża, że należy 

maksymalnie ograniczać jego ilość generowaną kolejnymi przepisami. 

 

    

            

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

    Wiceprezes Federacji PZ 

      /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

Do wiadomości: 

• Rządowe Centrum Legislacji 
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