
projekt z dnia 24 stycznia 2023 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 ………………. 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy 

wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych 

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, 2674 i 2770) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu 

pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych  (Dz. U. poz. 

2027) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 w pkt. 4 wyrazy „raz w miesiącu” zastępuje się wyrazami „raz na trzy 

miesiące”;

2) w § 9 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) porada lekarska końcowa z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB – 150 zł.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dolnośląskie

1) Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko;

2) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra, jednostka zamiejscowa "Wysoka Łąka", ul. Sanatoryjna 27, 

58-530 Kowary;

3) „Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, 53-413 

Wrocław, pl. Ludwika Hirszfelda 12 – jednostka organizacyjna: Szpital 

„Leśne”, ul. Ksawerego Dunikowskiego 2-8t, 55-120 Oborniki Śląskie.”,

b) w pkt 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

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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„2) Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 

Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Pomorskie

Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty”.

§ 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 w Ministerstwie Zdrowia 

   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 

września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej 

w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. poz. 2027), zwane dalej „rozporządzeniem”, jest 

wydawane na podstawie upoważnienia 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, z późn. zm.). 

W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmiany dotyczące okresu raportowania 

danych służących do pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego przez centralny 

ośrodek koordynujący do Narodowego Funduszu Zdrowia  – raporty będą przekazywane raz 

na trzy miesiące, a nie, jak dotychczas, raz na miesiąc. 

Dodaje się również informację o cenie porady lekarskiej końcowej z rozszerzonej oceną 

wyników leczenia MDR-TB, która została ustalona na poziomie 150 zł. Przepis 

przyporządkowuje wartość dla końcowej porady lekarskiej uwzględnianej w rozliczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonanej w ramach programu pilotażowego. 

Wprowadza się także zmiany w zakresie listy regionalnych ośrodków koordynujących.

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, 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. 

Proponuje się, aby omawiana nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Powyższe uzasadnione jest koniecznością pilnego 

podpisania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów na realizację programu pilotażowego ze 

zweryfikowanymi regionalnymi ośrodkami koordynującymi. Szybkie zawarcie umowy na 

realizację programu pilotażowego pozwoli na włączenie pacjentów do programu i rozpoczęcie 

leczenia.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

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

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

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).

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

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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