
 
 
 
 
 
 

 

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (luty 2022) 
 
 
Opieka zdrowotna 
Ustawy – brak projektów w analizowanym okresie 

 
 

 
Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania 
statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 
Konsultacje społeczne: 21 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: projekt wprowadza następujące zmiany w strukturze organizacyjnej: 
1) centrali Funduszu przez: 

a) przekształcenie Biura Komunikacji Społecznej w Biuro Komunikacji 
Społecznej i Promocji, 
b) przekształcenie Departamentu Obsługi Klientów w Departament Obsługi 
Klientów i Profilaktyki, 
c) likwidację Biura Profilaktyki Zdrowotnej; 

2) oddziałów wojewódzkich Funduszu przez: 
a) przekształcenie Zespołu Komunikacji Społecznej w Zespół Komunikacji 
Społecznej i Promocji, 
b) przekształcenie Wydziału Obsługi Klientów w Wydziału Obsługi Klientów  i 
Profilaktyki, 
c) likwidację Zespołu Polityki Zdrowotnej. 

Status: Analiza zgłoszonych uwag.  
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych 

wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim. 
Konsultacje społeczne: 3 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: dotychczasowe przepisy wykonawcze utraciły moc po upływie 24 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach 
rybackich, tj. z dniem 14 listopada 2021 r. Przepisy rozporządzenia w większości 
stanowią powtórzenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 
2015 r. sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania 
pracy na statku morskim (Dz. U. poz. 2105). 
Status: Wszedł w życie 12 lutego 2022 r.  

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 
programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania. 
Cel projektu: zmiany w programie „Profilaktyka 40 PLUS”, w tym możliwość udzielenia 
odpowiedzi na pytania ankietowe w ramach programu pilotażowego przez 
świadczeniobiorców bezpośrednio u świadczeniodawcy będącym podmiotem, który 
zawarł umowę o realizację tego programu i doprecyzowanie okresu trwania programu 
pilotażowego. 
Status: Opublikowany w Dzienniku Ustaw 1.02 br. (wchodzi w życie 7 dni po 
ogłoszeniu).  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie 
świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego 
kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. 



 
 
 
 
 
 

 

Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: przetestowanie nowego modelu organizacji opieki w przypadku 
konieczności uzyskania świadczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nagłym 
pogorszeniem stanu zdrowia, nie będącym stanem nagłym, które wystąpiło po 
godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w godzinach od 18.00 do 8:00 dnia 
następnego w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta. 
Status: Analiza zgłoszonych uwag.  

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: określenie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia badania 
lekarskiego, zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów i 
pomocniczych badań diagnostycznych, jednostki uprawnione do przeprowadzania 
badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, wzory 
stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza, dodatkowe 
kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, podmioty uprawnione 
do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy 
program ich szkolenia oraz wysokość opłaty za wpis do ewidencji, o którym mowa w 
art. 77 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. 
Status: Konsultacje i uzgodnienia trwają do 11 marca br. 

6. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania. 
Cel projektu: zmiany dotyczące przepisów o przeciwdziałaniu pandemii. 
Status: Wszedł w życie 11 lutego 2022 r. 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie 
świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów 
transportu. 
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: dostosowanie przepisów wykonawczych określające tryb wydawania 
zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie 
kosztów transportu do zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto 
zachodzi potrzeba doprecyzowania regulacji dotyczących treści opinii konsultanta 
wojewódzkiego i konsultanta krajowego, w przypadku negatywnego zaopiniowania 
wniosku ze względu na możliwość przeprowadzenia leczenia lub badań 
diagnostycznych w kraju. 
Status: Konsultacje i uzgodnienia trwają do 14 marca br. 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób 
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.  
Cel projektu: zmiana zasad odbywania obowiązkowej izolacji w warunkach domowych 
oraz obowiązkowej kwarantanny. 
Status: Wszedł w życie 15 lutego 2022 r.   



 
 
 
 
 
 

 

9. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod 
nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”. 
Konsultacje społeczne: 10 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne)..  
Cel projektu: wprowadzenie mechanizmu finansowego umożliwiającego wsparcie ze 
środków programu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych w drodze procedury konkursowej określonej w 
ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. 
Status: Analiza zgłoszonych uwag.   

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.  
Cel projektu: w odniesieniu do pacjentów skierowanych do odbycia izolacji w 
warunkach domowych, zgodnie z projektem rozporządzenia, lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia 
pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej 
dobie izolacji. W przypadku przedłużenia izolacji lekarz jest obowiązany do 
poinformowania pacjenta o terminie jej zakończenia. Nowelizacja ma charakter 
porządkujący. 
Status: Wszedł w życie 15 lutego 2022 r.  

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.  
Cel projektu: zwiększenie skali zainteresowania podmiotów prowadzących apteki 
ogólnodostępne przeprowadzaniem w tych aptekach badań diagnostycznych w 
kierunku SARS-CoV-2. Problemem wymagającym rozwiązania jest bowiem mniejsza, 
niż pierwotnie zakładana liczba tych podmiotów, oraz tempo jej wzrostu. 
Status: Wszedł w życie 18 lutego 2022 r.  

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. 
Konsultacje społeczne: 7 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne). 
Cel projektu: wprowadzenie waloryzacji poziomu finansowania ponoszonych przez 
świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium 
uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego tj. o 5,1% . W związku z powyższym odpłatność za 
wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę kosztów 
wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie łącznie za 21 
dniowy turnus od 10,50 zł – 42,00. 
Status: Analiza zgłoszonych uwag. 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji, projekt jest poddany 
uzgodnieniom z instytucjami publicznymi (czas uzgodnień – 7 dni).  
Cel projektu: zmiana w zakresie sprawozdawania przez wojewodów danych 
dotyczących kosztów funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne za 
rok poprzedni przez wprowadzenie podziału na koszty funkcjonowania zespołów 
ratownictwa medycznego oraz koszty funkcjonowania dyspozytorni medycznych. 
Nowe regulacje będą stosowane do aktualizacji wojewódzkich planów działania 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, składanych Ministrowi Zdrowia do dnia 



 
 
 
 
 
 

 

30 marca 2022 r. na podstawie art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
Status: Trwają uzgodnienia. 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku 
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne)..  
Cel projektu: rozszerzenie dotychczasowych zasad przyznawania punktów 
edukacyjnych za podjęte  formy doskonalenia zawodowego.  Przede wszystkim  
umożliwiono zdobywanie przez lekarza i lekarza dentystę punktów edukacyjnych nie 
tylko w kraju, ale również poza jego granicami. 
Status: Wejdzie w życie 1 marca 2022 r. 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.      
Cel projektu: dodanie przepisu dotyczącego zwolnienia z obowiązku odbycia 
kwarantanny oraz okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 osób 
przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe uzasadnione jest koniecznością 
zapewnienia płynnego przemieszczania się osób, które przekraczać będą granicę 
polsko-ukraińską w związku z opuszczeniem terytorium Ukrainy. 
Status: Wszedł w życie 25 lutego 2022 r. 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Konsultacje społeczne: Podjęto decyzję o pominięciu konsultacji i opiniowania.  
Cel projektu: utrzymanie dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących: 
1) funkcjonowania systemów służących do wymiany informacji związanych z 
działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania następstwom 
wystąpienia epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 
2) poddawania się przez określone osoby obowiązkowi kwarantanny; 
3) zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny oraz okazania negatywnego wyniku 
testu w kierunku SARS-CoV-2 osób przekraczających odcinek granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa; 
4) ograniczeń w zakresie prowadzenia przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 
2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 
późn. zm.) działalności związanej z przewozem lotniczym pasażerskim; 
5) nakazu zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach. 
Przedmiotowe rozwiązania uzasadnione są z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną. 
Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, jak również rozwiązania 
przyjmowane w innych krajach Unii Europejskiej, za uzasadnione uznano zniesienie 
większości dotychczas obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów 
(ustanowionych w uchylanym rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r.). 
Status: Wejdzie w życie 28 lutego 2022 r. 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 
Konsultacje społeczne: 30 dni (szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne).   
Cel projektu: wprowadza się przepisy regulujące bezpieczne dla pacjenta, lekarza 
dentysty i środowiska procedury postępowania z amalgamatem stomatologicznym. 



 
 
 
 
 
 

 

Wycofuje się amalgamat stomatologiczny w leczeniu stomatologicznym dla całej 
populacji uprawnionych świadczeniobiorców, a w jego miejsce stosuje się cementy 
szkłojonomerowe (cement szkłojonomerowy,  cement szkłojonomerowy o zwiększonej 
gęstości; cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) do wypełnień. 
Równocześnie świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe są 
zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów 
zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących 
się w zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu 
świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia 
amalgamatowego. Koszt zakupu separatora będzie kompensowany poprzez dodanie 
do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.. 
Status: Konsultacje trwają do 28 marca br. 

 
 
 
Pomoc społeczna 
Ustawy – brak projektów w analizowanym okresie 
Rozporządzenia – brak projektów w analizowanym okresie 
 


