
Projekt z dnia 19.12.2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ………………………..  

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad 

świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561) zarządza się, 

co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu 

pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 639 i 2412) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pilotaż trwa do dnia 31 marca 2023 r.”.

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

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest 

wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2561).

Projekt rozporządzenia zmienia datę zakończenia pilotażu z dnia 31 grudnia 2022 r. na 

dzień 31 marca 2023 r. dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie pilotażowym. 

Kontynuacja pilotażu jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości pilotażu w województwach 

włączonych do programu pilotażowego do czasu wejścia w życie projektowanej ustawy o 

Krajowej Sieci Onkologicznej, której celem jest wprowadzenie rozwiązań przetestowanych w 

ramach programu pilotażowego w całym kraju. Mając na uwadze, że docelowe zmiany 

systemowe, które zostaną wprowadzone na mocy przywołanej ustawy o Krajowej Sieci 

Onkologicznej, powstały na podstawie doświadczeń z pilotażu, zasadne jest więc zachowanie 

ciągłości modelu pilotażowego w pilotażowych województwach.

Brak przesunięcia terminu obowiązywania pilotażu skutkować będzie wstrzymaniem 

wielu wdrożonych procesów, w tym. m.in. koordynacji opieki onkologicznej z uwzględnieniem 

call center oraz pracy koordynatorów pacjenta onkologicznego, rozbudowanych analiz ścieżek 

pacjentów, weryfikacji ustrukturyzowanych danych. Ponadto, przerwanie pilotażu spowoduje 

zakończenie zbierania i analizy danych, przez co stworzony od podstaw system monitorowania 

jakości stanie się bezużyteczny.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na 

potrzebę zapewnienia ciągłości kompleksowej opieki nad pacjentami onkologicznymi. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia pilotaż trwa do dnia 31 grudnia 2022 r., 

termin 14 dniowy wejścia w życie projektowanego aktu prawnego, spowoduje przerwanie 

ciągłości realizacji pilotażu. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w 

uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym 

niż czternaście dni, jeżeli ważny interes państwa tego wymaga i zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, co ma miejsce w przypadku projektowanego 

rozporządzenia. Uzasadnieniem krótszego niż 14-dniowy termin wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia jest ważny interes pacjentów – zapewnienie pacjentom 
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ciągłości kompleksowej opieki onkologicznej. Projekt rozporządzenia nie wymaga 

wprowadzenia przepisów przejściowych.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

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).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

.


		2022-12-19T09:21:16+0000
	Anna Skowrońska-Kotra




