
projekt z dnia 4 maja 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 ………. 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań 

terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających 

z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2))

 zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu 

pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo 

korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2253) 

w załączniku do rozporządzenia w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 11 i 12 

w brzmieniu:

„11) Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich;

12) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim 

sp. z o.o.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia. 

MINISTER ZDROWIA

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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 
1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91 i 526, 583, 655 i 807.
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



– 3 –

UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu 

pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo 

korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2253), polega 

na rozszerzeniu wykazu realizatorów tego programu pilotażowego o dwa podmioty, 

tj. Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz Centrum Psychoterapii 

i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. 

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci 

i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin 

realizator programu pilotażowego jest obowiązany do uczestnictwa w badaniu ewaluacyjnym 

programu pilotażowego realizowanym na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Należy wskazać, że podmiot przeprowadzający badanie ewaluacyjne, wybrany w drodze 

konkursu organizowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zawarł 

umowę na ewaluację dziesięciu podmiotów pierwotnie wskazanych w załączniku do ww. 

rozporządzenia. W związku z tym rozszerzenie wykazu o dwóch dodatkowych realizatorów 

programu pilotażowego nie wymaga wskazania przepisów przejściowych.

Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

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 będzie miał wpływu na mikro-, 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). 
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Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu.
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