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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane Êwiadczenia
opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i kryteria usta-
lania dopuszczalnego czasu oczekiwania na nast´pu-
jàce rodzaje Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej:

1) leczenie szpitalne,

2) Êwiadczenia wysokospecjalistyczne

— zwane dalej „Êwiadczeniami opieki zdrowotnej”.

§ 2. 1. Ustalenia dopuszczalnego czasu oczekiwa-
nia na udzielenie Êwiadczenia opieki zdrowotnej doko-
nuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego — specjalista
w∏aÊciwej dziedziny medycyny, posiadajàcy tytu∏ pro-

fesora lub stopieƒ doktora habilitowanego nauk me-
dycznych, zwany dalej „lekarzem”.

§ 3. Dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie
Êwiadczenia opieki zdrowotnej ustalany jest indywi-
dualnie w odniesieniu do Êwiadczeniobiorcy, na pod-
stawie nast´pujàcych kryteriów:

1) stanu zdrowia;

2) dotychczasowego przebiegu choroby;

3) rokowania co do dalszego przebiegu choroby.

§ 4. Lekarz, ustalajàc dopuszczalny czas oczekiwa-
nia Êwiadczeniobiorcy na udzielenie Êwiadczenia opie-
ki zdrowotnej, bierze w szczególnoÊci pod uwag´, czy
w wyniku nieudzielenia tego Êwiadczenia w okreÊ-
lonym czasie istnieje zagro˝enie:

1) ˝ycia;

2) niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.3));

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82,
poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166,
poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180,
poz. 1280.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191,
poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.

3) ca∏kowità lub trwa∏à niezdolnoÊcià do pracy w ro-
zumieniu przepisów, o których mowa w pkt 2.

§ 5. Lekarz okreÊla dopuszczalny czas oczekiwania
we wniosku, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych.

§ 6. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na udzie-
lenie Êwiadczenia zdrowotnego w przypadku, gdy
wniosek, o którym mowa w § 5, z∏o˝ono na podstawie
dotychczasowych przepisów.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.4)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 5 paêdziernika 2005 r.
w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego
czasu oczekiwania na wybrane Êwiadczenia opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 206, poz. 1724), które traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie
art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).
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