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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

znak: BPRM.512.23.1.2022(2)/AŻ) wystąpienia z 6 lipca 2022 r., V.7016.42.2022.JKJ 

dotyczącego reformy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce, uprzejmie przedstawiam 

poniższe informacje.

Na wstępie informuję iż priorytetami realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy 

systemu ochrony zdrowia psychicznego są działania ukierunkowane na rozwijanie 

środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz wyrównanie dostępu 

do opieki psychiatrycznej we wszystkich regionach kraju, poprzez m.in. wdrażanie 

programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego od 2018 r. 

Ministerstwo Zdrowia w sposób ciągły prowadzi prace analityczne, których celem jest 

przygotowanie odpowiednich rozwiązań systemowych umożliwiających płynne 

zaimplementowanie wypracowanych rozwiązań do obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego.

Podkreślenia wymaga wdrażana kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia  

psychicznego dzieci i młodzieży w oparciu o nowy model udzielania świadczeń, 

składający się z trzech poziomów referencyjnych, wskazany na poniższej rycinie.
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III poziom referencyjny – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej:

II poziom referencyjny – Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
I wariant – Poradnia zdrowia psychicznego
II wariant – Poradnia zdrowia psychicznego + oddział dzienny

I poziom referencyjny 
I wariant – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży
II wariant – Zespół Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży

Rycina 1. Model udzielania świadczeń, składający się z trzech poziomów referencyjnych.

Pierwsze ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 

(I poziom referencyjny) rozpoczęły działalność w kwietniu 2020 r. Według aktualnych 

danych dotyczących konkursów od świadczenia na I poziomie psychiatrii dziecięcej 

udzielane są w około 340 miejscach1. Obecnie oddziały wojewódzkie prowadzą 

kolejne postępowania konkursowe. Na kolejnym etapie rozpoczęte zostanie zawieranie 

kontraktów na II i III poziom referencyjny.

Jednym z celów wprowadzanej aktualnie reformy psychiatrii dziecięcej jest wyrównanie 

dostępu do opieki specjalistycznej we wszystkich regionach kraju, w szczególności 

w regionach gdzie obecnie dostęp do tej opieki jest niewystarczający. Jednocześnie 

celem reformy jest tworzenie systemu opartego o międzynarodowe rekomendacje 

dotyczące opieki psychiatrycznej - a więc rozwijanie przede wszystkim świadczeń 

udzielanych w warunkach środowiskowych oraz deinstytucjonalizacja opieki 

psychiatrycznej. Dlatego zgodnie z planami Ministerstwa, w najbliższych latach nacisk 

ma być położony przede wszystkim na rozwijanie pomocy ambulatoryjnej oraz oddziałów 

dziennych (I i II poziom nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży). 

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało i rozpoczęło realizację projektu 

Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony 

1 Lista ośrodków dostępna na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-
swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/
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zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Projekt jest finansowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania w ramach 

projektu wynosi ponad 7 mln zł.

Ponadto przygotowany został program wsparcia psychiatrii dzieci i młodzieży, mający 

na celu poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

szczególnie w kontekście wyzwań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym 

skutkom epidemii SARS-CoV-2. W ramach programu przewidziane są dodatkowe środki 

na cele związane z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – w sumie 220 mln 

zł ma być przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury i unowocześnienie placówek, 

przeprowadzenie pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych 

do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz 

ich rodzin oraz podniesienie wyceny świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień. 

Nakłady na koszty świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia 

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym psychiatria dziecięca 

(z uwzględnieniem środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 

programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego) systematycznie rosną 

w latach 2018-2022 z kwoty 2 843 790 tys. zł w 2018 r. do kwoty 5 358 851 tys. zł 

w 2022 r. (plan aktualny wg stanu na dzień 24.06.2022 r.) i są wyższe o kwotę 

2 515 061 tys. zł, tj. o 88,44%.

Dla Ministerstwa Zdrowia działania mające na celu zapewnienie dostępu do opieki 

psychiatrycznej, jak i wsparcia oraz dostępu do specjalistów dla osób zmagających się 

z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich, są jak wskazano na wstępie priorytetowe.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Michał Dworczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister– Członek Rady Ministrów.
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