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Pan

Roman Kolek

Przewodniczący 

Komisji ds. Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej 

Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do przekazanego stanowiska niniejszej Komisji w sprawie organizacji 

i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce z dnia 27 sierpnia 2021 r., uprzejmie 

przedstawiam odniesienie do przedstawionych w nim postulatów.

W odniesieniu do kwestii wyceny świadczeń zdrowotnych w psychiatrii należy wskazać, 

że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1, wycena świadczeń 

gwarantowanych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbywa się 

zgodne z planem taryfikacji, sporządzanym do dnia 1 czerwca danego roku na rok 

następny, opiniowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Radę ds. 

Taryfikacji oraz zatwierdzanym przez Ministra Zdrowia. 

Zgodnie z Planem Taryfikacji na 2015 r., Agencja dokonała taryfikacji świadczeń 

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, czego efektem było 

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 

1 Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.
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30 września 2015 r. w sprawie taryfikacji świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zgodnie z przyjętą metodyką, podstawą 

do ustalenia taryf była analiza kosztów, w oparciu o rzeczywiste dane medyczno-

kosztowe, które pozyskano od 123 świadczeniodawców, a także referencyjny koszt 

świadczenia, rozumiany jako koszt uzasadniony, obliczony dla wzorcowego przebiegu 

świadczenia. Jeszcze przed wejściem w życie powyższych taryf, Agencja otrzymała 

zlecenie Ministra Zdrowia z poleceniem ponownej analizy i ustalenia taryf biorąc 

pod uwagę metodykę popytowo-podażową. Efektem tych prac są taryfy ujęte 

w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 

29 czerwca 2016 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień, które określone zostały poprzez odniesienie do 

obowiązujących wycen punktowych określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia.

Obowiązującą wartość punktową świadczeń podniesiono o:

 20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,

 25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,

 10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,

 5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.

W 2019 r. zmieniła się także wycena świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Obwieszczeniem 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 

2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. 

Ponadto obecnie trwają prace w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w zakresie opracowania raportu finansowania świadczeń psychiatrycznych dla dzieci 

i młodzieży w odniesieniu do trzech poziomów referencyjnych.

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam informację o planowanych nakładach 

dotyczących świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w latach 

2019-2022.

W kwestii reform środowiskowej opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych oraz dzieci 

i młodzieży, podkreślić należy, iż wprowadzenie zaplanowanych zmian na terenie całego 

kraju jest procesem długoletnim, choćby ze względu na konieczność wykształcenia kadr, 

których obecnie brakuje. Podkreślenia wymaga, iż Ministerstwo Zdrowia pracuje 
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intensywnie nad wdrażaniem reform, dokonując przy tym odpowiednich zmian 

w zakresie m.in. rozszerzenia programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Ponadto, przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dokładane są wszelkie 

starania, aby w jak najszybszym czasie zapewnić wszystkim dzieciom i młodzieży pełny 

dostęp do pomocy udzielanej w ramach poziomów referencyjnych.

Obecnie w Polsce działa 304 ośrodki I poziomu, a zgodnie z szacunkami Narodowego 

Funduszu Zdrowia ok. 67% dzieci i młodzieży mieszka w powiatach zabezpieczonych 

w dostęp do ośrodka I poziomu referencyjnego. W dalszym ciągu Oddziały wojewódzkie 

Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzą postepowania konkursowe na udzielanie 

świadczeń w miejscach, gdzie nie został jeszcze wyznaczony ośrodek. Oddziały te 

prowadzą również kolejne postępowania konkursowe. Na kolejnym etapie rozpoczęte 

zostanie zawieranie kontraktów na II i III poziom referencyjny.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wyceny świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

i leczenie uzależnień, informuję, że obecnie trwa retaryfikacja świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych m.in. w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. 

Zakończeniem całego procesu  będzie określenie przez Prezesa  Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji  taryfy świadczeń oraz ich publikacja w formie 

Obwieszczenia Prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej, po uprzednim zatwierdzeniu 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

W kontekście prac Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia 

psychicznego, jego wiodącym zadaniem jest m.in.: przygotowanie projektu strategii 

działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027. Projekt będzie zawierał kontynuację 

rozpoczętej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego. Należy wskazać, 

iż w ramach Zespołu odbywają się spotkania i zapraszani są przedstawiciele różnych 

organizacji i instytucji, w tym również organizacji pacjenckich.

Wyniki pracy Zespołu posłużą jako podstawa do dalszych prac w Agencji zleconych 

przez Ministra Zdrowia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Załączniki:

Zał. 1 - Tabela 1. Dane o planowanych nakładach w pozycjach planu finansowego 

dotyczącego świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
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Wyszczególnienie B2.4 „opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” B2.21.1 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 
programów pilotażowych w Centrach Zdrowia 

Psychicznego"
Rok 2019 r. 

(plan 
ostateczny)

2020 r.
(plan 

ostateczny)

2021 r.
(plan aktualny

stan na 13.09.2021 r.)

2022 r.
(plan aktualny 

stan na 13.09.2021 r.)

2020 r.
(plan 

ostateczny)

2021 r.
(plan aktualny 

stan na 13.09.2021 r.)

2022 r.
(plan aktualny 

stan na 13.09.2021 r.)

NFZ RAZEM 3 036 151 3 264 881 3 730 555 3 942 194 384 997 462 723 502 478
Centrala 409 562 543 032 462 723 502 478

OW NFZ RAZEM 3 036 151 3 264 881 3 320 993 3 399 162 384 997
Dolnośląski 260 074 280 736 278 889 290 432 16 579

Kujawsko-Pomorski 160 713 167 772 170 394 180 397 15 501
Lubelski 184 668 195 921 217 236 229 394 16 799
Lubuski 99 481 112 435 108 654 103 799 18 600

Łódzki 173 546 185 048 199 838 198 519 56 015
Małopolski 225 790 256 930 240 578 251 364 46 750

Mazowiecki 431 524 471 427 500 260 556 715 54 191
Opolski 79 957 85 506 74 471 73 885 2 500

Podkarpacki 134 990 148 380 144 258 146 356 25 803
Podlaski 90 552 95 281 119 666 103 410 35 555

Pomorski 206 070 214 730 216 082 216 627 19 445
Śląski 376 969 396 449 403 884 404 271 27 521

Świętokrzyski 101 596 107 001 109 567 87 897 11 620
Warmińsko-Mazurski 106 983 117 954 114 980 122 024 13 818

Wielkopolski 283 000 301 933 285 495 294 795 7 450
Zachodniopomorski 120 238 127 378 136 741 139 277 16 850

Tabela 1. Dane o planowanych nakładach w poz. planu finansowego dot. świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w latach 2019-2022 tj.: B2.4 
„opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, B2.21.1 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego. 
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia.
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