
Na podstawie art. 25 ust. 4 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. Ustalenia dopuszczalnego czasu oczekiwania
na udzielenie Êwiadczenia opieki zdrowotnej dokonu-
je lekarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o przeprowadzenie leczenia lub badaƒ diagnostycz-
nych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 279, poz. 2769),
zwany dalej „lekarzem”. 

§ 3. Dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie
Êwiadczenia opieki zdrowotnej ustalany jest indywidu-
alnie w odniesieniu do ubezpieczonego, na podstawie
nast´pujàcych kryteriów:

1) stanu zdrowia;

2) dotychczasowego przebiegu choroby;

3) rokowania co do dalszego przebiegu choroby.

§ 4. Lekarz, ustalajàc dopuszczalny czas oczekiwa-
nia ubezpieczonego na udzielenie Êwiadczenia opieki
zdrowotnej, bierze w szczególnoÊci pod uwag´, czy
w wyniku nieudzielenia tego Êwiadczenia w okreÊlo-
nym 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));

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 § 2 ust. 2 rozporzàdze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w spra-
wie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia o przeprowadzenie leczenia lub badaƒ diagno-
stycznych poza granicami kraju.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki
———————
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 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169,
poz. 1412 i 1421.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 paêdziernika 2005 r.

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

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

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.


