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USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 771, poz. 1515, poz. 1532, poz.
1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, poz. 2192 i poz. 2429.)

…
Art. 5. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
…
30a) program pilotażowy - zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o
charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego
sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie
rozwiązań systemowych;
…
Art. 11. [Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia. Narodowy Rachunek
Zdrowia]
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w
szczególności:
…
1b) ustalanie programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e;
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni są
finansowane z budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
…

Art. 48e. [Program pilotażowy]
1. Program pilotażowy opracowuje, ustala, nadzoruje i kontroluje minister właściwy do
spraw zdrowia, a wdraża, finansuje, monitoruje i ewaluuje Fundusz.
2. Program pilotażowy może być finansowany z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. W programie pilotażowym określa się:
1) cel programu pilotażowego;
2) okres realizacji programu pilotażowego;
3) zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy;
4) w przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego - populację
zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym;
5) warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym
dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
6) sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokość kapitacyjnej stawki
rocznej, ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej lub ryczałtu, w tym ryczałtu na
populację objętą programem pilotażowym;
7) sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy
oczekujących na udzielenie świadczenia, lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę
danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej;
8) realizatora programu pilotażowego albo tryb jego wyboru;
9) wskaźniki realizacji programu pilotażowego;
10) sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego;
11) sposób oceny wyników programu pilotażowego;
12) podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego, a w przypadku, o
którym mowa w ust. 2, także sposób i tryb finansowania programu pilotażowego z
budżetu państwa.
4. W programie pilotażowym określa się realizatora programu pilotażowego, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 48b ust. 1a.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia ustala, w drodze rozporządzenia, program
pilotażowy, mając na uwadze poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz poprawę
jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Fundusz zawiera umowę o realizację programu pilotażowego z realizatorem programu
pilotażowego.
7. W przypadku programu pilotażowego dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31d minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na opracowanie i ustalenie
programu przez Prezesa Funduszu po przedstawieniu przez Prezesa Funduszu założeń
programu, uwzględniających informacje, o których mowa w art. 146 ust. 3. Przepisy ust. 2-4 i
6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do programów pilotażowych finansowanych ze środków
europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. W celu realizacji zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru i
kontroli określonych w ust. 1 może on zawrzeć umowę z jednostką podległą lub
nadzorowaną przez tego ministra, właściwą ze względu na cel programu pilotażowego.
Art. 48f. [Upoważnienie do udostępniania informacji związanych ze świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach programu pilotażowego]
Świadczeniobiorca korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu
pilotażowego może upoważnić:
1) świadczeniodawcę udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego
programu do udostępniania jednostce organizacyjnej pomocy społecznej informacji o
korzystaniu przez tego świadczeniobiorcę ze świadczeń opieki zdrowotnej;
2) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej do udostępniania świadczeniodawcy
udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu informacji o
korzystaniu przez tego świadczeniobiorcę z pomocy społecznej.
Art. 97. [Zakres działania Funduszu; dotacja na finansowanie świadczeń
gwarantowanych]
…
3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności:
…
4a) wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych, o
których mowa w art. 48e ust. 5;
4b) opracowywanie, ustalanie, wdrażanie, finansowanie, monitorowanie, ewaluacja oraz
nadzór i kontrola programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ust. 7;
…

