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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panię Senator Jadwigę Rotnicką 

w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zwracam się z 

uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji.

Odnosząc się do apelu fundacji „eFkropka”, na wstępie uprzejmie informuję, iż zgodnie 

z zapowiedzią Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego przekazaną podczas 

konferencji prasowej w dniu 18 listopada br. Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużenie 

programu pilotażowego do końca 2022 r. W chwili obecnej rozpoczęły się prace 

legislacyjne w przedmiotowym zakresie.

Odnosząc się do kwestii objęcia całej polski siecią Centrów Zdrowia Psychicznego, 

należy podkreślić, iż od 2018 r. czyli od rozpoczęcia udzielania świadczeń w ramach 

programu pilotażowego, program ten jest stopniowo rozszerzany. Celem reformy 

ochrony zdrowia psychicznego dla osób dorosłych realizowanej zgodnie z Narodowym 

Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego jest upowszechnienie środowiskowego 

modelu opieki psychiatrycznej na terenie całego kraju. W ramach prowadzonych prac 

legislacyjnych Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmiany sposobu finansowania 

wdrożonego w ramach programu pilotażowego.

mailto:kancelaria@mz.gov.pl


2

Odnosząc się do kwestii zwiększenia finansowania w ramach opieki psychiatrycznej 

należy wyraźnie podkreślić, iż finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień charakteryzuje się jednym z najbardziej 

dynamicznych wzrostów w porównaniu do pozostałych zakresów świadczeń. Ponadto 

jednym z celów programu pilotażowe jest przetestowanie innego sposobu finansowania 

niż finansowanie aktualnie obowiązujące w systemie.

Rok 2015 2016 2017 2018

 
      
 2019

Wzrost 
% w 
latach 
2015 - 
2019

Wartość 
zrealizowanych 

świadczeń w 
rodzaju PSY 

[tys. zł]

2 376 043,01 2 399 933,14 2 538 136,22 2 643 759,55 3 042 206 28,03%

Tabela na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wprowadzenie trzystopniowego systemu ochrony 

zdrowia psychicznego, rekomendowanego przez Ekspertów Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, uprzejmie informuję, iż przygotowując rozwiązania w zakresie 

reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia współpracuje 

z przedstawicielami środowiska opieki psychiatrycznej w tym ekspertów, jak również 

z przedstawicielami środowisk pacjenckich.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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