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Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (marzec 2022) 

 
Opieka zdrowotna 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia 

Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.  

Konsultacje społeczne: 30 dni, szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: zapewnienie pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do 
dalszego kształcenia i rozwoju, analogicznych do warunków, jakie mają 
przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych. 
Status: Konsultacje społeczne.  
 
 

 
Rozporządzenia 

1. Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty”. 
Konsultacje społeczne: 7 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, organizacje 
związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: rozporządzenie ma na celu umożliwienie maksymalnego 
zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie 
brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo 
zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu i 
kolejnych nowelizacji ustawy. 
Status: Konsultacje społeczne. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2022 r. 
Konsultacje społeczne: 10 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne; 
w dniu 4 kwietnia br. opublikowano raport z konsultacji. 
Cel projektu: określenie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy 
obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z upoważnieniem 
zawartym w 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 
Status: weszło w życie 8 kwietnia br. 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
Konsultacje społeczne: 30 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: wprowadza się w oparciu o zreformowany ustawą z 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), zwaną dalej „Ustawą Prawo 
Oświatowe”, system edukacji (polegający m.in. na likwidacji gimnazjum i 
wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum) określenie 
terminów świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę 
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szkolną w środowisku nauczania i wychowania (wizyty patronażowe, badania 
bilansowe, w tym testy przesiewowe) zastępując określenie „Klasa I gimnazjum" 
słowami „VII Klasa szkoły podstawowej", a wyrazy „Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej” 
zastępuje się wyrazami „Klasa I szkoły ponadpodstawowej". W określeniu „Roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne" wprowadzono doprecyzowanie zapisem 
„przed podjęciem przez dziecko nauki w szkole".. 
Status: konsultacje społeczne. 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: zapewnienie większej efektywności wykonywanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia zadań w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz promocji. 
Status: weszło w życie 1 kwietnia br. 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu 

systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

Konsultacje społeczne: 30 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: określenie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia 
zbiorowego typu zamkniętego w szpitalach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyłączeniem świadczeń 
gwarantowanych udzielanych przez szpitale świadczeniobiorcy z zamiarem ich 
zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. 
Status: konsultacje społeczne. 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w 
poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek 
Konsultacje społeczne: 21 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2017 r. w sprawie  określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu 
stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 
1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749). Dotychczasowe 
brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne m. in. dotyczące 
wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było 
wprost wymienione w rozporządzeniu. Nowelizacja podyktowana jest również 
zmianami zachodzącymi na rynku pracy, w szczególności związanymi z trudnościami 
w znalezieniu kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub 
pracowni, a centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują 
problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. 
Status: konsultacje społeczne. 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. 
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Konsultacje społeczne: 14 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
Cel projektu: rozporządzenie ma zastąpić przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1715). 
Status: konsultacje społeczne. 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 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: ochrona świadczeniodawców przed skutkami inflacji przez utrzymanie 
kwot wynikających z podniesienia wyceny świadczeń i niepomniejszanie kwot 
współczynnika korygującego umowy. 
Status: skierowano do ogłoszenia. 

9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem 
epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.. 
Status: skierowano do podpisu Prezesa Rady Ministrów. 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania zakażeniu 
lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: podjęcie działań związanych z potencjalnymi zagrożeniami 
epidemicznymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z bieżącą sytuacją 
w aspekcie organizacji systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Status: weszło w życie w dniu 26 marca br. 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących 
powstanie obowiązku hospitalizacji 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie zawarte w art. 34 ust. 5 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. Uwzględniając zmiany w zakresie sytuacji epidemiologicznej 
związanej ze stanem epidemii podjęta została decyzja o konieczności rezygnacji z 
obowiązkowego kierowania na izolację albo izolację w warunkach domowych. 
Status: weszło w życie w dniu 28 marca br. 

 
 
 
 
Pomoc społeczna 

 
 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw 
Konsultacje społeczne: 21 dni - szerokie grono podmiotów: izby branżowe, 
organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, instytucje publiczne. 
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Cel projektu: doprecyzowanie procedury dochodzenia zwrotu należności Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wypłacanych w ramach art. 
15g, art. 15g1, art. 15ga, art. 15gg, art. 15gga i art. 15gga1 ww. ustawy w odniesieniu 
do przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. Niezbędne jest również dokonanie 
zmian w zakresie finansowania zadań przewidzianych w ustawie COVID-19 z FGŚP 
lub Funduszu Pracy (FP). 
Status: konsultacje społeczne. 

 

2. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Konsultacje społeczne: pominięto konsultacje społeczne. 
Cel projektu: stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej podstawę 
prawną do prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich 
obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki 
osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli 
umieszczeni byli w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Regulacja dotyczy 
małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy. 
Status: weszła w życie w dniu 27 marca br.. 
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