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Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (listopad 
2021) 
 
Opieka zdrowotna 
Ustawy – brak projektów w analizowanym okresie 
 

Rozporządzenia 
 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

priorytetów zdrowotnych. 

Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Ustanowienie diagnostyki i leczenia chorób rzadkich jako priorytet zdrowotny 

uwidoczni pacjenta z chorobą rzadką w systemie ochrony zdrowia. Rozporządzenie jest 

potrzebne dla wykonania Planu dla Chorób Rzadkich (uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 24 

sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich (M.P. poz. 883)) – 

osiągnięcia poprawy dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego dla 

świadczeniobiorców cierpiących na choroby rzadkie. 

Status: Wszedł w życie 27 listopada 2021 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w 

systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do 

Systemu Informacji Medycznej. 

Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: doprecyzowanie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego 

przetwarzanego w systemie informacji, zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”, które od 

dnia 1 lipca 2021 r. są przekazywane do Systemu Informacji Medycznej, o czym stanowi art. 56 

ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.  



2 
 

 

 

Doprecyzowanie szczegółowego zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w SIM 

jak również zasad ich przekazywania przełoży się na zwiększenie dostępności i przejrzystości 

informacji przekazywanych do SIM, usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg 

dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania. 

Status: konsultacje trwają do pierwszego tygodnia grudnia 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: 

Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty. 

Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty na nowo określiła wzory ww. dokumentów. Znowelizowane przepisy ustawy 

przewidują zastąpienie wersji papierowej dotychczasowego dokumentu pn. „Prawo 

wykonywania zawodu lekarza” (PWZL) i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” 

(PWZLD) nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych zabezpieczonych zgodnie z 

wymogami dotyczącymi dokumentów publicznych. 

Status: konsultacje zakończone, projekt wszedł jeszcze w życie 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Doprecyzowanie przepisu § 33a ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej przez dodanie do niego wyrazów  „umów zawieranych ze 

świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z 

wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. 

Status: Skierowany do ogłoszenia 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie 

problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz 

szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania 

psychologiczne w zakresie psychologii transportu. 
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Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Projektowane rozporządzenie zawiera jedynie zmianę odesłań do ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 dotycząca 

zastąpienia wyrazów „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz rezygnacji z 

wydawania decyzji przez właściwego starostę o skierowaniu osoby na badanie psychologiczne 

przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem, gdyż z dniem 5 grudnia 2021 r. starosta będzie wysyłać jedynie 

informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom 

psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych, zgodnie 

z art. 98a ust. 3 dodanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1997). 

Status: Wszedł w życie 5 grudnia 2021 r. 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. 

Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje związków 

zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego, który pozwoli na powszechne 

objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w 

zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 

Status: skierowany do ogłoszenia 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie apteczek okrętowych i apteczek 

medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim. 

Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania  

Cel projektu: Projekt rozporządzenia określa wymagania dotyczące wyposażenia apteczek 

okrętowych w odpowiednie rodzaje i ilości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i 

odtrutek oraz ich ewidencjonowania, a także wymagania dotyczące wyposażenia środków 

ratunkowych w apteczki medyczne, odpowiednie rodzaje i ilości produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych oraz ich ewidencjonowania. 

Status: Uzgodnienia międzyresortowe. 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. 

Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania 
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Cel projektu: Projekt wprowadza zmianę polegającą na udostępnieniu szczepienia osobom, 

które w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia.  

Status: Wszedł w życie 23 listopada 2021 r.  

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Konsultacje społeczne: 21 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do wysokospecjalistycznego leczenia oszczędzającego i 

monitorowania stanu czynnościowego narządów po leczeniu przeciwnowotworowym. 

Status: Zakończony etap konsultacji i uzgodnień. 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej. 

Konsultacje społeczne: 14 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 727) wprowadziło m.in. nowe świadczenia opieki 

zdrowotnej dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne. Wdrożenie 

nowych przepisów do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju 

ambulatoryjna opieka zdrowotna nie było jednak możliwe z uwagi na rozbieżności pomiędzy 

warunkami realizacji nowych świadczeń a charakterystyką produktów rozliczeniowych zawartą 

w opracowaniu analitycznym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Konieczne 

stało się sporządzenie przez AOTMiT erraty do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń 

dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne oraz doprecyzowanie przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Status: Konsultacje trwają do początku grudnia. 

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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Konsultacje społeczne: 21 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: Wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorze Karty zastosowania przymusu 

bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie 

leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz we wzorze Oceny stanu 

fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej. 

Status: Konsultacje trwają do połowy grudnia.  

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne. 

Konsultacje społeczne: 10 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 

związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 

Cel projektu: W projekcie określono: terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia 

medyczne, terminy i zakres informacji przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, o których mowa w art. 103e ustawy, termin 

zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne, niezbędne elementy umowy o kredyt na studia 

medyczne, tryb wypłaty oraz spłaty kredytu na studia medyczne, sposób umarzania kredytu na 

studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia, sposób dokonywania rozliczeń z 

tytułu pokrywania odsetek należnych bankom. W załączniku do rozporządzenia zamieszczono 

wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

Status: Konsultacje trwają do początku grudnia 

 

Pomoc społeczna 

Ustawy – brak projektów w analizowanym okresie 

Rozporządzenia - brak projektów w analizowanym okresie 

 


