
Projekt z dnia 20.10.2020 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 …………

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego 

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 

1578) zarządza się, co następuje.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 oraz

z 2020 r. poz. 1177) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

,,2b) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku 

życia udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole – załącznik nr 2b do 

rozporządzenia;”,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

,,12) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole – 

załącznik nr 10b do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) po załączniku nr 10a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10b do rozporządzenia 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

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. poz. 1470 i 1541).
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MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe zakresy świadczeń w leczeniu 

stomatologicznym, tzn.

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 

udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 

19 r. ż. udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania gabinetów zlokalizowanych w szkole wprowadzenie 

tego rozwiązania pozwoli na zapewnienie finansowania ze środków publicznych świadczeń 

stomatologicznych udzielanych w gabinetach szkolnych i tym samym umożliwi rzeczywistą 

poprawę dostępności do tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, oraz ich jakości.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Zakres spraw objętych projektem rozporządzenia nie jest sprzeczny z 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 mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt 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 20104 r. poz. 

597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
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