
            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2019 r. 

Poz. 2064 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 11 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wyrazy: 

a) „data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo lekarza zakładu opiekuńczego” zastępuje się wy-

razami „data, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo leka-

rza zakładu opiekuńczego, oraz jego podpis”, 

b) „data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarki zakładu opiekuńczego” zastępuje 

się wyrazami „data, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego 

albo pielęgniarki zakładu opiekuńczego oraz jej podpis”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wyrazy: 

a) „data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego” zastępuje się wyrazami „data, imię, nazwisko i numer 

prawa wykonywania zawodu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz jego podpis”, 

b) „data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarki opieki długoterminowej domowej” 

zastępuje się wyrazami „data, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ubezpieczenia 

zdrowotnego albo pielęgniarki opieki długoterminowej domowej oraz jej podpis”; 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 1 w lit. A w części „Lekarze” w pkt 1 w ppkt 2 i w pkt 2 w ppkt 3, w lit. B 

w części „Lekarze” w pkt 3 i w lit. C w części „Lekarze” w pkt 2 wyrazy „datą, pieczątką i podpisem” zastępuje się 

wyrazami „datą, imieniem, nazwiskiem, numerem prawa wykonywania zawodu i podpisem”. 

§ 2. Karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego albo przebywającego w zakładzie opie-

kuńczym oraz karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia albo objętego pielęgniarską opieką długoterminową 

domową, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność. 

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

Minister Zdrowia: wz. J. Cieszyński 

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

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020. 
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