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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w 

sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1231). 

W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2023 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”,  

finansowania zadań realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, dotychczas finansowanych ze środków 

budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, niezbędne jest dokonanie zmiany 

przedmiotowego rozporządzenia. Ustalanie kosztów finansowania zespołów ratownictwa medycznego odbywa się w 

oparciu o odmienne parametry niż wskazane w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawy z dnia 16 listopada 22022 r. o zmianie 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..), która przewiduje 

powierzenie Funduszowi finansowania zadań realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, dotychczas 

finansowanych ze środków budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, włącza się do 

finansowania z planu finansowego centrali Funduszu koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem 

lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Fundusz 1 Ustawa z dnia …. o zmianie 

ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz 

niektórych innych ustaw. 

Przeniesienie finansowania 

zadań zespołów ratownictwa 

medycznego do Funduszu, w 

ramach środków określonych w 

planie finansowym Funduszu. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W zakresie projektowanego rozporządzenia nie były prowadzone tzw. pre-konsultacje. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania na okres 5 dni, z następującymi 

podmiotami: 

1) Naczelną Radą Lekarską; 

2) Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych; 

3) Naczelną Radą Aptekarską; 

4) Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych; 

5) Krajową Radą Fizjoterapeutów; 

6) Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia; 

7) Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”; 

8) Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ; 

9) Stowarzyszeniem Polska Unia Szpitali Klinicznych; 

10) Izbą Lecznictwa Polskiego; 

11) Forum Związków Zawodowych; 
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12) NSZZ „Solidarność”; 

13) Krajowym Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”; 

14) Kolegium Lekarzy Rodzinnych; 

15) Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej; 

16) Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych; 

17) Stowarzyszeniem „Dla Dobra Pacjenta”; 

18) Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; 

19) Federacją Pacjentów Polskich; 

20) Stowarzyszeniem Menadżerów Opieki Zdrowotnej; 

21) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców; 

23) Radą Dialogu Społecznego; 

24) Federacją Przedsiębiorców Polskich; 

25) Związkiem Pracodawców Business Centre Club; 

26) Związkiem Rzemiosła Polskiego; 

27) Konfederacją „Lewiatan”; 

28) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych; 

29) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych; 

30) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy; 

31) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Położnych; 

32) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Ratowników Medycznych; 

33) Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

34) Narodowym Funduszem Zdrowia; 

35) Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej; 

36) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

37) Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

38) Wojewodą Dolnośląskim;  

39) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;  

40) Wojewodą Lubelskim; 

41) Wojewodą Lubuskim;  

42) Wojewodą Łódzkim;  

43) Wojewodą Małopolskim;  

44) Wojewodą Mazowieckim;  

45) Wojewodą Opolskim;  

46) Wojewodą Podkarpackim;  

47) Wojewodą Podlaskim;  

48) Wojewodą Pomorskim;  

49) Wojewodą Śląskim;  

50) Wojewodą Świętokrzyskim;  

51) Wojewodą Warmińsko-Mazurskim;  

52) Wojewodą Wielkopolskim;  

53) Wojewodą Zachodniopomorskim. 

 

Skrócenie terminu konsultacji publicznych wynika z konieczności pilnego stworzenia podstawy prawnej dla ustalenia 

kosztów finansowania świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego od dnia 1 stycznia 2023 r., w tym dokonania 

stosownych zmian w planie finansowym Funduszu na 2023 r.   

 

Projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia, zgodnie  

z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione w raporcie, dołączonym do niniejszej Oceny Skutków 

Regulacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             



JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projektowane rozporządzenie nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Finansowanie odbędzie się w ramach środków przewidzianych w planie finansowym NFZ. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

osoby niepełnosprawne, 

osoby starsze 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak wpływu. 

osoby niepełnosprawne, 

osoby starsze 

Brak wpływu. 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

x nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

x nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

x nie dotyczy 

 

Komentarz: nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie dotyczy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.   

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie planuje się ewaluacji projektu rozporządzenia.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 


