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z dnia  21 marca 2023 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR .................... 

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia .................... 2023 r.   

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2561) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 

2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z późn. zm.1) ), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                          

„1. Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane w warunkach 

stacjonarnych, udzielane są w zakresach świadczeń, o których mowa w lp. 1-32 załącznika nr 1 do 

zarządzenia oraz lp. 5 załącznika nr 1a do zarządzenia.”; 

2) w § 12: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:                          

„1) w izbie przyjęć udzielane są w zakresie świadczeń, o którym mowa w lp. 33 załącznika nr 

1 do zarządzenia;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:                          

„2) w warunkach dziennych (oddziału/ośrodka dziennego) udzielane są w zakresach świadczeń 

wymienionych w lp. 34-42 załącznika nr 1 do zarządzenia oraz lp. 4 załącznika nr 1a do 

zarządzenia. W zakresach tych, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, 

o których mowa w § 7 rozporządzenia;”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:                          

„3) w warunkach ambulatoryjnych udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w lp. 43-

56 załącznika nr 1 oraz lp. 1-3 załącznika nr 1a do zarządzenia. W tych zakresach 

 
1) Zmieniony zarządzeniem nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020 r., 

zarządzeniem nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., 

zarządzeniem nr 9/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021 r.,  

zarządzeniem nr 101/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r., 

zarządzeniem nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r., 

zarządzeniem nr 198/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r., 

zarządzeniem nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r., 

zarządzeniem nr 83/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. oraz 

zarządzeniem nr 164/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. 



świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 

8 rozporządzenia;”; 

3) w § 18: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:                          

„2) przez czas udzielania świadczenia, o którym mowa w załączniku nr 1 i 1a do 

zarządzenia, należy rozumieć liczbę dni następujących po sobie od dnia przyjęcia do 

dnia wypisu świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem, że w oddziałach dziennych 

uwzględnia się wszystkie dni następujące po sobie określone w zarządzeniu lub 

rozporządzeniu, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;”, 

- pkt 17 otrzymuje brzmienie:                          

„17) 2)   w przypadku więcej niż jednej wizyty lub porady domowej, lub porady 

środowiskowej w tym samym dniu i w jednym miejscu na rzecz więcej niż jednego 

świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy społecznej, dla pierwszego 

świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta, porada domowa lub środowiskowa, 

a dla pozostałych świadczeniobiorców: porada diagnostyczna, porada terapeutyczna lub 

porada kontrolna, zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami, z zastrzeżeniem 

pkt 17b;”, 

- po pkt 17a dodaje się pkt 17b w brzmieniu:                          

„17b) w przypadku świadczeń, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia 

realizowanych w okolicznościach, o których mowa w pkt 17, rozliczenie świadczeń 

udzielonych pozostałym świadczeniobiorcom następuje za pomocą odpowiednich 

produktów zawierających wyrażenie "kolejna w tym samym miejscu";”, 

- uchyla się pkt 44,                          

- uchyla się pkt 44a,                          

- po pkt 44a dodaje się pkt 44b w brzmieniu:                          

„44b) w przypadku realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby, 

w zakresie sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty domowej 

lub środowiskowej, porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem 

dziecięcym oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach programu terapeutyczno-

rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, o których mowa w załączniku nr 

6 i 8 do rozporządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdawać każdą osobę 

personelu realizującą to świadczenie. W dokumentacji medycznej indywidualnej 

świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu realizującego świadczenie ze 

wskazaniem godziny wraz z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia; 

44c) do rozliczenia sesji psychoterapii rodzinnej zrealizowanej w zakresach określonych 

w załączniku nr 8 do rozporządzenia i finansowanej za sesję, stosuje się przeznaczony 

dla dziecka przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dziecka i młodzieży 

objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz młodzieży kształcącej się 

w szkołach ponadpodstawowych, produkt rozliczeniowy zawierający wagę punktową 

oraz produkt zawierający wagę punktową równą zero dla innych uczestników sesji;”, 

- pkt 55 otrzymuje brzmienie:                          

„55) świadczenia udzielane w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób 

z autyzmem dziecięcym rozlicza się za pomocą produktów rozliczeniowych 

 
2)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 lit. g zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające 

zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 



określonych w załączniku nr 1 i 1a, jednakże nie więcej niż 300 minut świadczeń dla 

każdego świadczeniobiorcy udzielonych w tym samym dniu;”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:                          

„4a. 3)  W przypadku świadczeń udzielanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego 

środowisku, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej 

wewnętrznej miejsce realizacji świadczenia.”, 

c) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:                          

„4aa. Świadczenia, o których mowa w ust. 4a nie mogą być realizowane z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych;”; 

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.     

5) załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.     

                           

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

  

PREZES  

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

Filip Nowak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)  W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt6 lit. c zarządzenia Nr 29/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 



 

Uzasadnienie 

Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). 

Potrzeba wydania zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, 

wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz. U. poz. 510), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym". 

W związku z powyższym w przepisie § 18 ust. 1 pkt 55 zarządzenia zmienianego w części 

normatywnej wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu czasu trwania programu terapeutyczno-

rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, zwanego dalej "programem", realizowanego na 

rzecz świadczeniobiorców, w tym ich przedstawicieli ustawowych. W załączniku nr 1 i 1a do 

zarządzenia zmienianego w zakresie świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi 

zaburzeniami rozwoju dodano produkty rozliczeniowe umożliwiające rozliczenie porady lekarskiej 

terapeutycznej i porady lekarskiej kontrolnej. Dodatkowo dla wizyt terapeutycznych w zakresie 

programu realizowanych przez różnych specjalistów wprowadzono odrębne produkty rozliczeniowe, 

w tym poradę terapeutyczną udzielaną przez psychologa posiadającego kompetencje w zakresie terapii 

integracji sensorycznej. 

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w treści przepisu § 18 ust. 1 zarządzenia 

zmienianego: 

1) pkt 2 - doprecyzowano, że świadczenie dzienne psychiatryczne w oddziałach dziennych jest 

realizowane w następujących po sobie dniach. 

2) pkt 17 - wprowadzono zastrzeżenie do stosowania, tj. odwołanie do pkt 17b, 

3) pkt 17b - wprowadzono nową jednostkę redakcyjną regulującą sposób sprawozdawania świadczeń 

udzielonych w domu lub w środowisku, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia, więcej niż 

jednemu świadczeniobiorcy, 

Ponadto, w przepisie § 18 ust. 4a zarządzenia zmienianego zmodyfikowano nazwę odnoszącą do 

świadczeń gwarantowanych jednostkowych realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub 

jego środowisku. Jednocześnie dodano nową jednostkę redakcyjną, tj. ust. 4aa, w której uregulowano 

wyjątek dotyczący udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia 

polegających na umożliwieniu sprawozdawania w ramach produktu rozliczeniowego więcej niż jednej 

osoby personelu biorącej udział w realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie 

osoby z personelu, dotychczasowe produkty rozliczeniowe określone w załączniku nr 1 i 1a do 

zarządzenia, przeznaczone do rozliczenia przedmiotowych świadczeń zastąpiono jednym produktem dla 

określonego świadczenia. W związku z powyższym uchylono przepisy § 18 ust. 1 pkt 44 i 44a 

i wprowadzono pkt 44b i 44c regulujące sposób sprawozdawania dwóch osób realizujących 

świadczenie oraz rozliczanie sesji rodzinnej udzielanej w zakresach świadczeń określonych 

w załączniku nr 1a do zarządzenia zmienianego. 

W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących rozliczania w ramach programu grupowych zajęć 

terapeutycznych trwających 120 minut za pomocą produktów rozliczeniowych przeznaczonych do 

rozliczenia grupowych zajęć terapeutycznych dla czasu trwania 60 minut, do załącznika nr 1 i 1a 

zarządzenia zmienianego wprowadzono dla tych świadczeń odrębny produkt. 

Niniejszym zarządzeniem z załącznika nr 1 do zarządzenia usuwa się produkty rozliczeniowe 

określone pod liczbą porządkową od 1 do 3, przeznaczone do sprawozdawania i rozliczania do dnia 

28 lutego 2022 r. świadczeń gwarantowanych wynikających z załącznika nr 8 do rozporządzenia. 



W związku z powyższym jednocześnie wprowadzono stosowne zmiany w § 11 i 12 zarządzenia 

zmienianego w zakresie liczb porządkowych określających świadczenia realizowane w warunkach 

ambulatoryjnych, dziennych i stacjonarnych. 

Wprowadzone zmiany wpisują się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na 

lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Niniejszy projekt zarządzenia zostanie przekazany do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 


