
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 marca 2020 r. 

Poz. 545 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2:

a) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się średnik oraz pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) 1 kwietnia 2020 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r.; 

7) 1 lipca 2020 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;

8) 1 października 2020 r. – w terminie do dnia 14 października 2020 r.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa 

w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie stanowiącej iloczyn 

liczby etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć 

środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ra-

townictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubez-

pieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, o któ-

rych mowa: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1, 1b, 2 i 3, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł za okres

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) w § 2 ust. 1 pkt 1a, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia

1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020

i 2473.
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