
Projekt z dnia 22 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1'

z dnia 2019 r.

w sprawie sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa leków oraz środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujących bezpłatnie 

weteranom poszkodowanyni-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373. z późn. zm.2)) 

zarządza się. co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb dofinansowania ze środków budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej 

..ministrem*', leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

określonych w art. 46 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ..ustawą", dla weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Służby 

Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których ustalony procentowy uszczerbek na 

zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanych dalej ..weteranami poszkodowanymi- 

lunkcjonariuszami", oraz sposób tego dofinansowania.

§ 2. Minister przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy obejmujące numer PESEL., a wr przypadku 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL 

serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne 
na podstawie § I ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).
/miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394. 1590. 1694. 
1726. 1818 i 1905.
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§3. 1. Leki. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 

o refundacji oraz leki nieobjęte decyzją o refundacji o kategorii dostępności Rp lub Rpz, zwane 

dalejlekami nieobjętymi decyzją o refundacji", przysługujące i wydane bezpłatnie weteranom 

poszkodowanym-funkcjonari uszom są dofinansowywane na podstawie kwartalnego 

zestawienia, które sporządza właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Kwartalne zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, a w przypadku weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL - serię 

i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość;

2) informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

objętych decyzją o refundacji, przysługujących i wydanych bezpłatnie weteranowi 

poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, w tym:

a) okres za jaki zrealizowano zaopatrzenie w leki oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji,

b) łączny koszt leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objętych decyzją o refundacji, których cena detaliczna była wyższa 

od limitu finansowania ze środków publicznych,

c) łączny koszt leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objętych decyzją o refundacji, które zostały sfinansowane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu finansowania ze środków publicznych.

d) wysokość należnej kwoty dofinansowania stanowiącą różnicę między łącznym 

kosztem leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego objętych decyzją o refundacji, których cena detaliczna była wyższa 

od limitu finansowania ze środków publicznych, a ich łącznym kosztem 

sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach limitu;

3) informacje o lekach nieobjętych decyzją o refundacji, przysługujących i wydanych 

bezpłatnie weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, w tym:

a) okres za jaki zrealizowano zaopatrzenie w leki nieobjęte decyzją o refundacji,

b) łączny koszt leków nieobjętych decyzją o refundacji,

c) wysokość należnej kwoty dofinansowania leków nieobjętych decyzją o refundacji;

4) nazwę oraz numer rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia;
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5) podpis dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

6) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 499, z późn. zm,31);

7) numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa 

w przepisach ustawy.

3. Kwartalne zestawienie, o którym mowa w ust. 1, właściwy oddział wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje ministrowi, w postaci papierowej lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

kwartale, którego dotyczy zestawienie.

4. Kwartalne zestawienie, o którym mowa w ust. 1. podlega weryfikacji w zakresie 

uprawnień osób. na rzecz których zrealizowano zaopatrzenie w leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki nieobjęte 

decyzją o refundacji.

§ 4. Minister przekazuje, na wskazany przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia rachunek bankowy, środki finansowe za leki. środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki nieobjęte decyzją 

o refundacji w wysokości wynikającej z kwartalnego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

zweryfikowanego w sposób określony w § 3 ust. 4. w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego 

zestawienia. Za datę przekazania środków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

ministra.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem 
prawnym, legislacyjnym 

i redakcyjnym

^ DYREKTORA 
Pralnego MSWiADep;

Skowrońska -

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399. 959. 1495, 
1542, 1556. 1590. 1818 i 1905.



Uzasadnienie

Na mocy art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami 
państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) znowelizowana została ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą", w zakresie dotyczącym świadczeń 
opieki zdrowotnej przysługujących weteranom poszkodowanym, w tym zaopatrzenia w leki. środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy weterani poszkodowani, których ustalony 
procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%. z dniem II października 2019 r., 
tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza 
granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, uzyskali prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki 
o kategorii dostępności Rp (wydawane z przepisu lekarza) lub Rpz (wydawane z przepisu lekarza do 
zastrzeżonego stosowania) oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte 
decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty związane z bezpłatnym zaopatrzeniem weteranów poszkodowanych w leki oraz środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego podlegają dofinansowaniu z budżetu państwa.
Z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
dofinansowani u podlegają leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla 
weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Służby 
Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 
co najmniej 30%, zwanych dalej „weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami", określone w:
1) art. 46 ust. 7 ustawy, tj. leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte 

decyzją o refundacji (dofinansowaniu podlega kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną 
danego leku. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego a wysokością limitu 
finansowania, w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji łęków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.),

2) art. 46 ust. 8 ustawy, tj. leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji 
(dofinansowaniu podlega kwota stanowiąca równowartość ceny detalicznej leku).

Zgodnie z art. 46 ust. 9 ustawy tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych 
z zaopatrzeniem weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w leki oraz środki spoży wcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki o kategorii dostępności 
Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji, jak również sposób tego dofinansowania, określa minister 
właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia.
W niniejszym projekcie rozporządzenia, który ma na celu wykonanie upoważnienia, o którym mowa 
w art. 46 ust. 9 ustawy, proponuje się. aby leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego objęte decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 7 ustawy, oraz leki o kategorii 
dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 8 ustawy, były 
dofinansowane z budżetu państwa na podstawie zestawienia sporządzanego co kwartał przez właściwy 
oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kwartalne zestawienie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie 
przekazywał ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w postaci papierowej lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po 
kwartale, którego ono dotyczy. Zestawienie podlegało będzie weryfikacji w zakresie uprawnień osób
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na rzecz, których zrealizowano zaopatrzenie w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego.
Środki finansowe za dany kwartał zostaną przekazane przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych właściwym oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania kwartalnego zestawienia, w wysokości w tym zestaw ieniu wskazanej.

Projekt nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 
przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na działalność mikro 
przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców .
Projekt przew iduje, że z uwagi na ważny interes państwa jakim jest dbałość o potrzeby weteranów 
poszkodowanych-funkcjonariuszy oraz w związku z tym. że zasady demokratycznego państwa 
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu 
ogłoszenia.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternaty wnych w stosunku do interwencji 
legislacyjnej środków umożliw iających osiągnięcie zamierzonego celu.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 
poz. 597) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ nie 
zawiera przepisów technicznych.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie był przedstawiany instytucjom i organom Unii Europejskiej 
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo 
uzgodnienia, ponieważ przepisy przedmiotowego projektu rozporządzenia pozostają poza zakresem 
prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia - z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych - zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, 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).
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. - 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.) do koordynatora oceny 
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie projektu w tym 
zakresie.



Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa leków oraz 

| środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
przysługujących bezpłatnie weteranom poszkodowanym- I art-46 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
funkcjonariuszom Policji. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. °_ świadczeniach opieki zdrowotnej 
Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej finansowanych ze środków publicznych

. . . ' . (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z póżn. zm.)
Ministerstwo w iodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpow iedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Pan Krzysztof Kozłowski - 
Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Waldemar Wierzba
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
tel. 22 60 147 28, e-mail: dz@mswia.gov.pl

Data sporządzenia
22 października 2019 r.

Źródło:

Nr w wykazie prac: 
535

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Dyrektor Departamentu Zdrowia

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą", znowelizowanym na mocy 
art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 
co najmniej 30%, z dniem 11 października 2019 r., uzyskali prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii 
dostępności Rp lub Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, 
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z bezpłatnym zaopatrzeniem weteranów 
poszkodowanych w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego podlegają dofinansowaniu 
z budżetu państwa. Dofinansowaniu z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych podlegają leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji 
(art. 46 ust. 7 ustawy) oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji (art. 46 ust. 8 ustawy) 
dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 
Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem 
weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa 
i Państwowej Straży Pożarnej w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 
o refundacji oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji, jak również sposób tego 
dofinansowania - zgodnie z art. 46 ust. 9 ustawy - określa minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze 
rozporządzenia.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt_________ ___ _____________________ _____________________________________ _______ __
W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
objęte decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 7 ustawy, oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte
decyzją o refundacji, o których mowa w art. 46 ust. 8 ustawy, przysługujące bezpłatnie weteranom poszkodowanym-
funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży
Pożarnej były dofinansowywane na podstawńe kwartalnego zestawienia sporządzanego przez właściwy oddział
wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

I
Kwartalne zestawienie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przekazywał ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego ono dotyczy. Zestawienie będzie podlegało 
weryfikacji w zakresie uprawnień osób, na rzecz których zrealizowano zaopatrzenie w leki oraz środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Środki finansowe za dany kwartał zostaną przekazane przez ministra właściwego do spraw' wewnętrznych właściwym 

’ oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia otrzymania kwartalnego zestawienia, 
w wysokości w tym zestawieniu wskazanej.

mailto:dz@mswia.gov.pl


Jak probtem zostid rozwnpany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/IJE?3.
Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu brak jest konieczności dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami 
przyjętymi w innych krajach w tym krajach OECD/UE.

4, Podmioty,aalaóreoiMiHąlMję^rftie  ̂ , . . ; ..... :
Wielkość Źródło danych OddziaływanieGrupa

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala Narodowego
Funduszu Zdrowia 
oraz 16 oddziałów 

wojewódzkich 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia

Konieczność sporządzania 
2004 r. o świadczeniach opieki kwartalnych zestawień 
zdrowotnej finansowanych ze 

środków' publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia

zawierających informacje 
o lekach, środkach
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
objętych decyzją o refundacji 
oraz o lekach nieobjętych 
decyzją o refundacji o 
kategorii dostępności Rp lub 
Rpz, przysługujących i 
wydanych bezpłatnie 
weteranowi poszkodowanemu- 
funkcjonariuszow'i Policji, 
Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Służby 
Ochrony Państwa i 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz przekazywania ich 
ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych.

Weterani poszkodowani* 
funkcjonariusze Policji. 
Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Służby 
Ochrony Państwa i 
Państwowej Straży 
Pożarnej, których 
procentowy uszczerbek na 
zdrowiu wynosi co najmniej 
30%.

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
przyznał status 
weterana 1044. 
osobom, a status 
weterana
poszkodowanego - 
75. osobom (wśród 
weteranów 
poszkodowanych 
nie ma osób, u których 
ustalony procentowy 
uszczerbek na zdrowiu 
wynosi co najmniej 
30%).

Dane własne Prawo do uzyskania w aptekach 
bezpłatnie leków i środków 
spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, 
o których mowa 
w art. 46 ust. 7 i 8 ustawy.

5. Informacje na lemat *akre*u, wasn trwania i podgumowanie wyników konsultacji i*.:'
ST*r.*\'r

Projekt rozporządzenia stosowne do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji.

6. Wpływ na sektor finansów publictnych : ■
min zł]Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian(ceny stałe z r-)

0 8 9 106 7o *Y 4 51 Łącznie (0-10j

Dochody ogółem
budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa



i JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Koszty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą finansowane z części 42. budżetu 
państwa, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W 2019 r. na 
świadczenia zdrowotne i wyroby medyczne dla weteranów poszkodowanych-funkejonariuszy 

i Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży 
Pożarnej zaplanowano łącznie 69 tys. zł. na 2020 rok - łącznie 70 tys. zł.

Źródła finansowania

; Dodatkowe informacje.
w tym wskazanie 

i źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Skutki finansowe spowodowane wejściem w życie projektowanego rozporządzenia zostaną 
pokryte z budżetu państwa w ramach limitu wydatków ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, zaplanowanych na dany rok. bez konieczności ich dodatkowego zwiększania.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Bajali

Skutki
Czas W' latach od wejścia w życie zmian 0 ->ł 5 10 1 Łącznic (0-10)

duże przedsiębiorstwaW ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł. 
ceny stałe z

sektor mikro-, małych i 
i średnich

przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 

I gospodarstwa domower-)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, mały cli i
średnich
przedsiębiorstw

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zaw iera regulacji dotyczących 
majątkowych
i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem 
nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu 
proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

obowiązków przedsiębiorców lub praw'praw i

S rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Niemierzalne

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwo domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
i K nie dotyczy

□ takWprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie __
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli EJ n‘e

[X] nie dotyczy; zgodności).
i I zmniejszenie liczby dokumentów 
! | zmniejszenie liczby procedur 
I 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

I I zwiększenie liczby dokumentów 
I I zwiększenie liczby procedur 
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I 1 inne:
O tak
□ nie
KI nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

Komentarz:



9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nic będzie miał wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
□ środow isko naturalne 
1 I sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne:

I I demografia 
I I mienie państwowe

LJ informatyzacja 
fX] zdrowie

Projekt służy zapewnieniu możliwości realizacji uprawnień ustawowych weteranów 
posztkodowanych-funkcjonariuszy.Omów ienie wpływu

ll.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane jest wejście w życie regulacji w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
/. uwagi na zakres regulacji nie zachodzi potrzeba dokonania ewaluacji efektów zaproponowanych rozwiązań.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

; Brak załączników.


