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Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (lipiec 
2022 r.) 
 

I. Opieka zdrowotna. 
 
Ustawy 

1. brak nowych projektów ustaw w badanym okresie. 

 
 
Rozporządzenia 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych 
badań sanitarno-epidemiologicznych 
Konsultacje społeczne: 30 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Projekt rozporządzenia reguluje kwestię wykrywania zakażeń i 
chorób zakaźnych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. 
Wykrywanie to odbywa się przez wykonywanie obowiązkowych badań 
sanitarno- epidemiologicznych wykonywanych: 
1) w związku z dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu 
zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych; 
2) w celu zapobieżenia szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych oraz charakterystyką środowiska 
pracy przy wykonywaniu prac określonego rodzaju.. 
Status: Konsultacje społeczne. 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w 
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: W związku z nowelizacją załącznika nr 5 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 357, z późn. zm.), polegającą na wprowadzeniu do wykazu 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
trzech nowych świadczeń opieki zdrowotnej:  
1) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;  
2) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy; 
3) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL), 
- zaistniała konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), w celu przeprowadzania przez 
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Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań w sprawie zawierania umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na wskazane zakresy.  
Status: 29 lipca br. skierowano akt do ogłoszenia. 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów 
medycznych 
Konsultacje społeczne: 30 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia z art. 
60 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W 
projekcie rozporządzenia określono niezbędne dane, jakie powinna zawierać 
reklama, inne niż nazwa lub nazwa handlowa wyrobu oraz przewidziane 
zastosowanie wyrobu, a także sposób prezentowania reklamy, przy 
uwzględnieniu konieczności obiektywnej prezentacji wyrobu, bezpieczeństwa 
jego stosowania, stanu wiedzy użytkowników wyrobów oraz konieczności 
zapewnienia niezakłóconego korzystania z usług zdrowotnych i usług 
farmaceutycznych. 
Status: Konsultacje społeczne. 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji 
Konsultacje społeczne: 3 dni – konsultacje zawężono do instytucji 
publicznych. 
Cel projektu: W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany, których 
celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób 
zakażonych lub chorych lub podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie. 
Oczekiwanym efektem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ospy małpiej. 
Status: Konsultacje społeczne. 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu 
pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach 
ambulatoryjnych 
Konsultacje społeczne: 7 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Projekt rozporządzenia zakłada wypracowanie optymalnego 
modelu leczenia i nadzoru nad przyjmowaniem leków przez chorych na MDR-
TB w systemie ambulatoryjnym w połączeniu z systemem zaopatrywania w 
leki. 
Status: Konsultacje społeczne. 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze 
organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które mają na celu 
usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego 
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Inspektora Farmaceutycznego zadań realizowanych przez Państwową 
Inspekcję Farmaceutyczną. 
Status: uzgodnienia. 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej 
Konsultacje społeczne: 3 dni - izby branżowe, organizacje związków 
zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: Celem zmiany rozporządzenia jest konieczność skorygowania 
mechanizmu obniżania współczynników korygujących przez dostosowanie go 
do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1352), a także wydanej na podstawie tej ustawy przez Prezesa 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dotyczącej 
wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 
Status: 28 lipca br. skierowano akt do ogłoszenia. 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnej ochrony 
niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w 
badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu 
Konsultacje społeczne: 21 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Projektowane przepisy określają wymagania, których spełnienie 
jest konieczne w przypadku poddawania medycznym procedurom 
radiologicznym osób należących do kategorii szczególnie chronionych przed 
promieniowaniem jonizującym, w szczególności wymagają stosowania metod 
zapewniających szczególną ochronę obszarów wrażliwych na promieniowanie 
jonizujące (tarczyca, piersi, soczewki oczu, gonady). 
Status: Konsultacje społeczne. 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień 
Konsultacje społeczne: 10 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: W projekcie rozporządzenia zaproponowano uaktualnienie 
definicji pojęć instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o 
otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o 
otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty 
psychoterapii uzależnień oraz dodanie definicji osoby w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie psychoterapii uzależnień. 
Status: Konsultacje społeczne. 
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10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów 
leczniczych działających w formie jednostki budżetowej 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest 
dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów 
leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym tych podległych 
Ministrowi Sprawiedliwości, do zmian wynikających z: 
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690) i wynikającego z 
przedmiotowego aktu prawnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za 
pracę do kwoty 3 010 zł;  
2) podwyżki wynagrodzeń wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o 
ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” 
oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. 
Status: 28 lipca br. skierowano akt do ogłoszenia. 

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
Konsultacje społeczne: 30 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności 
pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także 
uszczegółowienie obowiązujących przepisów, aby wyeliminować problemy 
interpretacyjne. 
Status: Konsultacje społeczne. 

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru 
Onko-hematologicznego „PROH” 
Konsultacje społeczne: 21 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Utworzenie rejestru medycznego gromadzącego dane o 
nowotworach hematologicznych – Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego 
„PROH”. System teleinformatyczny do obsługi rejestru zostanie wytworzony w 
ramach realizacji projektu „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i 
analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych 
rejestrów narządowych,. 
Status: Konsultacje społeczne. 

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu 
„Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” 
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Konsultacje społeczne: 3 dni - konsultacje zawężono do instytucji publicznych. 
Cel projektu: Wydanie nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia 
zawartego w art.10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej ma na celu określenie nowego wzoru PWZDL w postaci karty 
poliwęglanowej zabezpieczonej przed przerobieniem, podrobieniem oraz 
użyciem przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie. 
Podstawę wydania dokumentu będzie stanowiła uchwała Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa 
wykonywania zawodu. 
Status: Konsultacje społeczne. 

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających specjalizacje w ramach rezydentury 
Konsultacje społeczne: 7 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje 
publiczne. 
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych 
lekarzy rezydentów. Wydanie rozporządzenia na podstawie art. 16j ust. 5 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowe 
wysokości wynagrodzeń zostaną dostosowane do wymogów określonych w 
przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. 
Status: 29 lipca br. skierowano akt do ogłoszenia. 

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie recept 
Konsultacje społeczne: 14 dni - izby branżowe, organizacje związków 
zawodowych, organizacje pracodawców. 
Cel projektu: Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 
r. w sprawie recept ma na celu dostosowanie przepisów w sprawie recept do 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przez 
wprowadzenia odpowiednich odesłań do przepisów tej ustawy oraz 
wprowadzenie prawidłowego odesłania do przepisu ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. 
poz. 974). 
Status: Konsultacje społeczne. 

16. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 
2022–2032 
Konsultacje społeczne: nadal nie przekazano do konsultacji społecznych. 
Cel projektu: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na 
lata 2022-2032, stanowi odpowiedź na obecny i prognozowany wzrost 
zachorowań na choroby układu krążenia (ChUK) oraz wynikające z tego skutki 
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w postaci wysokiej umieralności. Wzrastające obciążenie społeczeństwa 
ChUK skutkuje poważnymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi, w tym 
pogarszaniem jakości życia chorych oraz znacznymi obciążeniami 
finansowymi związanymi z leczeniem tych chorób. 
Status: uzgodnienia. 

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów 
dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo 
wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej 
Konsultacje społeczne: 3 dni - izby branżowe, instytucje publiczne. 
Cel projektu: Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory dokumentów: 
„Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu 
położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” oraz 
„Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej” i dostosowuje je do 
wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 
publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 
wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 
2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów 
publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281). 
Status: Konsultacje społeczne. 

 
 

II. Opieka społeczna. 

Ustawy 
- brak nowych projektów ustaw w badanym okresie. 

 
 
Rozporządzenia 
- brak nowych projektów rozporządzeń w badanym okresie. 
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