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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej 

(druk nr 1165) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej jest 

stworzenie ram prawnych do opracowania i przyjęcia dokumentu zawierającego systemowe 

rozwiązania w zakresie onkologicznej opieki zdrowotnej na lata 2020–2030.  

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii będzie Rada Ministrów, co ma 

ułatwić współdziałania organów administracji rządowej przy realizacji celów strategii. 

Ustawa określa cele Strategii oraz elementy jakie dokument ten powinien zawierać (art. 2 

i art. 3). Strategia ma być realizowana w oparciu obejmujący rok kalendarzowy harmonogram 

jej wdrażania z uwzględnieniem kosztów realizacji działań w niej określonych oraz źródeł ich 

finansowania. 

Strategia powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

Podmiotami realizującymi Strategię będą organy i instytucje publiczne oraz podmioty 

działające w systemie ochrony zdrowia. 

Organem koordynującym działania określone w Strategii będzie minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

Ustawa przewiduje utworzenie Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej 

przy ministrze właściwym do spraw zdrowia w skład którego wejdą: 

1) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia; 
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2) po jednym przedstawicielu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Naczelnej 

Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji 

3) po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych –Polskiego 

Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego 

Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego 

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego 

Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Polskiego 

Towarzystwa Urologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz 

Polskiego Towarzystwa Patologów; 

4) przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań 

statutowych należy ochrona praw chorych na choroby nowotworowe. 

W pracach Zespołu będą mogły uczestniczyć inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Zespołu.  

Członkom Zespołu biorącym udział w posiedzeniu Zespołu, zamieszkałym poza 

miejscowością, w której będzie odbywało się posiedzenie Zespołu, przysługiwać ma zwrot 

kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz dieta na zasadach określonych w przepisach 

dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Koszty funkcjonowania Zespołu będą finansowane z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Obsługę Zespołu zapewni urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 10). 

Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej zostanie zniesiony z dniem 

31 grudnia 2030 r. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 26 kwietnia 2019 r. Projekt ustawy został wniesiony przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 3266). Prace nad ustawą prowadziła 
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Komisja Zdrowia, która przedstawiła sprawozdanie w druku nr 3383. Komisja poszerzyła 

skład Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej o nowe podmioty oraz 

wprowadziła zmiany o charakterze redakcyjnym. W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek 

i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Główny legislator 


