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ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Marek Balicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii;
2) członkowie:
a) mgr Barbara Banaś – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”,
b) lek. Izabela Ciuńczyk – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego,
c) dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki – Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
d) prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii,
e) mgr inż. Tomasz Goździkiewicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia
Uzależnień,
f) prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
g) dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej,
h) lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
i) prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka – Przewodniczący Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych
Szpitali Ogólnych,
j) mgr Agnieszka Polak – Prezes Stowarzyszenia Asystentów Zdrowienia,
k) mgr Katarzyna Parzuchowska – Fundacja eFkropka,
1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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l) prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
m) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie,
n) dr n. o zdrowiu Damian Czarnecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
o) Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
p) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
3) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.
3. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-o, wyrażają zgodę na udział
w pracach Zespołu.
§ 3. Do zadań Zespołu należy:
1) okresowa analiza raportów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych danych gromadzonych przez
Ministerstwo Zdrowia, organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia
dotyczących realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego, zwanego dalej „pilotażem”;
2) przygotowywanie propozycji zmian w zasadach realizacji pilotażu, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 2 ust. 6 ustawy 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878
oraz z 2019 r. poz. 730);
3) przedstawienie Ministrowi Zdrowia rekomendacji w zakresie warunków organizacji i finansowania świadczeń
psychiatrycznej opieki zdrowotnej po zakończeniu pilotażu.
§ 4. 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) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu.
3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4. Zadania Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Głosowania są jawne.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz.
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§ 6. 1. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży
służbowych 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).
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu
851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji
Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§ 7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§ 8. 1. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w § 3, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem 1 lipca 2021 r.
§ 9. Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2021 r.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

