
Na podstawie art. 15 ust. 3 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. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 grudnia 2004 r. w sprawie Êwiadczeƒ wysokospe-
cjalistycznych finansowanych z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokoÊç Êrodków finansowych planowa-
nych na Êwiadczenia na rok kalendarzowy,
w którym Êwiadczenia majà byç udziela-
ne;”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

,,3) jakoÊç wykonywania Êwiadczeƒ, w szczegól-
noÊci:

a) kwalifikacje personelu,

b) wykorzystywany sprz´t specjalistyczny,

c) posiadane certyfikaty jakoÊci.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Minister zawiera umowy w terminie do
dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok,
w którym Êwiadczenia majà byç udzielane.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szcze-
gólnoÊci zwiàzanych z koniecznoÊcià za-
pewnienia dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ, mi-
nister mo˝e zawieraç umowy w terminie
póêniejszym.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Ocen´ jakoÊci Êwiadczeƒ sprawuje Cen-
trum Monitorowania JakoÊci w Ochronie
Zdrowia, utworzone na podstawie odr´b-
nych przepisów.

2. Centrum Monitorowania JakoÊci w Ochro-
nie Zdrowia sk∏ada ministrowi sprawozda-
nia z oceny jakoÊci Êwiadczeƒ, o których
mowa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia, w zakresie, w którym sprawuje ocen´:

1) do dnia 1 listopada za okres od dnia
1 stycznia do dnia 31 sierpnia danego
roku;

2) do dnia 1 marca za poprzedni rok ka-
lendarzowy.”;

4) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w tabeli doda-
je si´ lp. 18 w brzmieniu:

5) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Umowy ze Êwiadczeniodawcami na udzielanie
Êwiadczenia „Mechaniczne, pozaustrojowe wspoma-
ganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami” wy-
konuje si´ po raz pierwszy w 2007 r.

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

Minister Zdrowia: Z. Religa
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych finansowanych 
z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131,
poz. 924).

2) Zmiany tekstu 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 oraz 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 i Nr 227, poz. 1658.

18 Mechaniczne, pozaustrojowe wspoma-
ganie serca pulsacyjnymi sztucznymi
komorami
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2006 r. (poz. 1687)

ZAKRES ÂWIADCZE¡ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUD˚ETU PA¡STWA
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