
Projekt z dnia 12 września 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 i 1487) 

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu 

pilotażowego odbywa się na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej 

porady, wizyty albo sesji, która dla poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej wynosi: 

1) porada lekarska diagnostyczna – 216,00 zł; 

2) porada lekarska terapeutyczna – 216,00 zł; 

3) porada lekarska – 108,00 zł; 

4) porada psychologiczna diagnostyczna – 156,00 zł; 

5) porada psychologiczna – 156,00 zł; 

6) sesja psychoterapii indywidualnej – 156,00 zł; 

7) sesja psychoterapii rodzinnej – 403,00 zł; 

8) sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) – 

403,00 zł; 

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, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 
1079, 1265, 1352, 1700 i 1855.
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9) sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) – 

156,00 zł.”.

§ 2. Ceny jednostkowe, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego § 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stanowią podstawę rozliczania świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego po dniu 30 czerwca 2022 r.

§ 3. 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/
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U Z A S A D N I E N I E

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 i 1487), 

zwanego dalej „rozporządzeniem”, polega na zwiększeniu cen jednostkowych jednostki 

rozliczeniowej porady, wizyty albo sesji dla poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, 

określonych w § 10 rozporządzenia.

Zmiana stawek cen jednostkowych zaproponowanych w § 1 projektu rozporządzenia jest 

podyktowana wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352), zwanej dalej 

„ustawą”.

Obecny katalog produktów rozliczeniowych został określony przez Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zarządzeniu nr 21/2022/DSOZ z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniającym 

zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii 

cyfrowych oraz ich rodzin. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do tego zarządzenia jednostkę 

rozliczeniową stanowi punkt, przy założeniu, że ma on wartość 1 zł.

Zaproponowany wzrost cen jednostkowych ustalono na podstawie informacji zawartych 

w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 

2022 r. w sprawie rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposoby lub poziomu finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie w ramach grupy świadczeń pn.: „programy pilotażowe” 

dla jednostki rozliczeniowej „punkt” została określona wartość 6. decyla na poziomie 1,02 zł 

oraz kwota wzrostu wartości punktu po 6 decylu na poziomie 0,18 zł, co daje nową wartość 

punktu w wysokości 1,20 zł.

W celu umożliwienia aktualizacji odpowiedniego zarządzenia Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia określającego wielkości finansowania programu pilotażowego jest 

niezbędne wprowadzenie zmian rozporządzenia.
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Proponuje się, aby ceny jednostkowe zaproponowane w projekcie rozporządzenia miały 

zastosowanie do świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach programu pilotażowego 

po dniu 30 czerwca 2022 r.

Proponowany termin wejścia w życie projektu rozporządzenia to dzień następujący po 

dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

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

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

W przedmiotowym przypadku krótszy termin wejścia w życie procedowanego rozporządzenia 

należy uzasadnić koniecznością jak najszybszego zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

aneksów do umów z realizatorami programu pilotażowego w zakresie zmian cen 

jednostkowych zaproponowanych w projekcie rozporządzenia, które są wynikiem wejścia 

w życie przepisów ustawy. Zmiana jest korzystna dla realizatorów programu pilotażowego 

w konsekwencji proponowany termin nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

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).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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