
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece 

zdrowotnej 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 poz. 1188) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, 

zwany dalej „Zespołem”.  

2. Zespół jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

3. Zespół realizuje zadania pod przewodnictwem Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw wdrożenia opieki 

koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Pełnomocnik, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie medycyny rodzinnej; 

2) Zastępcy Przewodniczącego: 

a) Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu 

Zdrowia, 

b) Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.; 

3) członkowie: 

a) Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, 

b) Grzegorz Krupa – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, 

c) Piotr Węcławik – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, 

d) Andrzej Zakrzewski – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia, 

e) Andrzej Sarnowski – Dyrektor Pionu (DIII), Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń 

w Centrum e-Zdrowia, 

f) Justyna Pancerow – Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum e-Zdrowia, 
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g) Tomasz Zieliński – Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 

Zielonogórskie, 

h) Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 

i) Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

j) Aleksander Biesiada – Pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej do 

spraw Innowacji i Rozwoju, 

k) Agnieszka Brześcińska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych; 

4) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. 

2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b oraz pkt 3 lit. g–k, 

wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu. 

§ 3. 1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, 

zaproszone przez Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący może zlecać osobom spoza Zespołu oraz podmiotom zewnętrznym sporządzanie opinii 

lub ekspertyz. 

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz osoby, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani 

do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa 

w § 4. 

§ 4. Do zadań Zespołu należy: 

1) monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej; 

2) opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej; 

3) opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej; 

4) opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki koordynowanej 

w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez świadczeniodawców; 

5) opracowanie strategii rozwoju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem 

populacji pediatrycznej; 

6) projektowanie rozwiązań cyfrowych poprawiających kompleksowość opieki w podstawowej opiece 

zdrowotnej; 

7) opracowanie propozycji zasad współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej 

a jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia związanych 

z przedmiotem działania Zespołu. 

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. 

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu; 

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu; 

5) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu; 

6) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu; 

7) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

8) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół; 

9) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu; 
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10) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia związanych 

z przedmiotem działania Zespołu. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego Zastępca 

Przewodniczącego. 

§ 6. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez 

Przewodniczącego lub w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu 

są dostarczane przez Przewodniczącego członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez 

zachowania trybu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym 

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

6. Głosowania są jawne. 

7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz. 

8. Uchwały podpisuje Przewodniczący i sekretarz. 

9. Uchwały stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Zespołu. 

§ 7. 1. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1, 

nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz osobom, o których mowa w § 

3 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302). 

§ 8. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane ze środków budżetu państwa, części 46 – 

Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych 

pozostających w dyspozycji Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Lecznictwa w Ministerstwie 

Zdrowia. 

§ 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 
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