
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1)  

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia 

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 

oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 2. Zadaniem Zespołu jest: 

1) identyfikowanie potencjalnych obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających wprowadzenia zmian; 

2) wypracowywanie propozycji modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie ochrony zdrowia; 

3) przeprowadzanie analizy oraz prezentowanie oceny propozycji zmian rozwiązań w systemie ochrony zdrowia 

opracowanych przez podmioty inne niż Zespół; 

4) przedstawianie wniosków dotyczących funkcjonowania rozwiązań przyjętych w następstwie wdrożenia 

propozycji, o których mowa w pkt 2 i 3. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Przewodniczący – Pan Tomasz Hryniewiecki; 

2) członkowie: 

a) Pan Michał Byliniak, 

b) Pan Marcin Gruchała, 

c) Pani Zofia Małas, 

d) Pan Andrzej Matyja, 

e) Pan Filip Płużański, 

f) Pan Andrzej Zapaśnik. 

2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażają zgodę na udział 

w pracach Zespołu. 

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu. 

 

 
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. 

poz. 1470 i 1541). 
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§ 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) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

5) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu; 

6) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje osoba wskazana przez 

Przewodniczącego. 

§ 5. 1. Zespół może wykonywać zadania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu. 

3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w trybie konsensusu. 

§ 6. 1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. 

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 3 pkt 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 ministra właściwego do spraw zdrowia, 

z części pozostającej w dyspozycji Biura Ministra w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Zdrowia.  

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

  

  

 

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 
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