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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w związku z wpłynięciem pisma z dnia 22 listopada 2021 r., znak: V.7016.97.2021.JK, 

przekazującym pismo Pana Sławomira Sito – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach oraz Pana 

Marka Moszczaka – Prezesa PZOL sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia 

Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim w sprawie zwiększenia wyceny całodobowych 

psychiatrycznych świadczeń opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla 

dorosłych o co najmniej 35%, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wskutek kierowanej do Centrali 

Narodowego Funduszu Zdrowia korespondencji od przedstawicieli placówek 

medycznych, związków zawodowych oraz regionalnych instytucji dialogu społecznego 

czy też konsultantów w dziedzinie psychiatrii w tym psychiatrii dzieci i młodzieży, 

zwracających uwagę na pilną potrzebę podjęcia działań dotyczących m.in. wzrostu 

nakładów na świadczenia, w ramach dostępnych środków finansowych, Zarządzeniem 

nr 59/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu 

wyceny punktowej wszystkich świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień, ze skutkiem finansowym szacowanym w skali sześciu miesięcy na kwotę 

ok. 36 mln zł. Następnie Zarządzeniem nr 41/2018/DSOZ z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął 
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decyzję o zastosowaniu współczynników korygujących: o wartości 1,04 dla świadczeń 

realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych i 1,06 dla świadczeń 

realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży 

w celu pokrycia wzrostu kosztów świadczeń psychiatrycznych ponoszonych przez 

świadczeniodawców, ze skutkiem finansowym szacowanym w skali sześciu miesięcy na 

kwotę ok. 29,5 mln. zł.

Aktualnie, również do Funduszu, docierają sygnały o wzroście kosztów leczenia 

świadczeniobiorców, w tym informacje o trudnościach związanych z zatrudnianiem 

i utrzymaniem właściwego personelu do realizacji świadczeń z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w związku z czym w Centrali Funduszu 

prowadzone są prace analityczne uwzględniające przepisy § 16 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

mające na celu wypracowanie rozwiązań skutkujących wzrostem wyceny 

poszczególnych zakresów świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym. Należy jednak 

pamiętać, że poziom finansowania świadczeń uwarunkowany jest wysokością środków 

finansowych, jakimi dysponuje płatnik; obowiązkiem Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia jest przestrzeganie dyscypliny finansowej.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Sławomir Sito – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Gorzycach 
Pan Marek Moszczak – Prezes PZOL sp. z o.o. – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Międzybrodziu Bialskim
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