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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senator Gabrielę Morawską - Stanecką  

na 22. Posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r., skierowane do Ministerstwa 

Zdrowia uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez 

oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, w województwie 

śląskim w roku 2021 zakupiono 14 miejsc wykonywania świadczeń w zakresach: 

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (poradnie zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży), 31 miejsc w zakresie  ośrodek środowiskowej 

opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom 

referencyjny oraz 7 oddziałów realizujących świadczenia dzienne psychiatryczne 

rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 

W zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, w ramach 

zawartych umów (stan bazy CLO-agent, moduł Aneksowanie umów, na dzień 

23.04.2021 r.) wykazano zatrudnienie 18 specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz 

2 lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
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W zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i 

młodzieży wykazano w ramach zawartych umów 10 specjalistów psychiatrii dzieci i 

młodzieży.

W odniesieniu do pytania nr 2 uprzejmie informuję, iż rodziny małoletnich pacjentów 

mają zapewnioną możliwość korzystania ze stałej opieki w ramach poradni zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży, na przykład w ramach sesji rodzinnych czy wsparcia 

psychospołecznego, w ramach świadczeń psychologicznych (poradni 

psychologicznych), jak również w ramach zakontraktowanych od kwietnia 2020 r. oraz 

2021 r. ośrodkach  środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla 

dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny. 

Jednocześnie informuję, że w ramach zawartych umów ze Śląskim OW NFZ działa 7 

poradni psychologicznych oraz 31 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej 

i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny (poradnia 

psychologiczna dla dzieci).

Średni czas oczekiwania w ww. dwóch zakresach wskazano w tabeli 1:

Tabela. 1

Kod Średni czas oczekiwania

kom./pro
cedury Grudzień 2019 Grudzień 2020 Marzec 2021

 

NAZWA 
KOMÓRKI 

Przy
pade
k 
pilny

Przypadek 
stabilny

Przypadek 
pilny

Przypadek 
stabilny

Przy
pade

k 
pilny

Przypadek 
stabilny

1790
PORADNIA 
PSYCHOLOGICZ
NA

0 18 0 8 4 11

1791
PORADNIA 
PSYCHOLOGICZ
NA DLA DZIECI

  0 5 0 14

Odnosząc się do kwestii wartości środków finansowych w zakresach opieki 

psychiatrycznej realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży, za lata 2019-2021 wskazano 

w Tabeli 2. 
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Finansowanie świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży w Śląskim OW NFZ w latach 2019-

2021:

Tabela 2.

Rok Kwota: wszystkie zakresy dziecięce

2019 (po ugodach rocznych) 28 753 041,18 zł

2020 ( z uwzględnieniem zaliczek do 
wysokości limitów, tzw. 1/12) 35 535 449,74 zł

2021 (wartość aktualnie zakontraktowana) 36 675 025,27 zł

Jednocześnie wyjaśniam, że wzięto pod uwagę następujące zakresy świadczeń:

04.1701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

04.2703.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.

04.4701.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

04.4705.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

04.4733.021.02
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO 
ZABEZPIECZENIA DLA NIELETNICH

04.5163.003.02 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

04.9901.400.03
OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY - I POZIOM REFERENCYJNY

04.2701.001.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.

04.4707.021.02 LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Jednocześnie wyjaśniam, że różnica w finansowaniu przedmiotowych świadczeń w 

latach 2019-2020 wynika m.in. z przeznaczenia dodatkowych środków finansowych od 

roku 2020 na przeprowadzenie postępowań w trybie konkursu ofert w zakresie ośrodek 

środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 

I poziom referencyjny.

Odnosząc się do pytań 3 i 4 dotyczących działań dedykowanych uczniom, uprzejmie 

informuję iż na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. 

To materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i 
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nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Raport jest dostępny na 

stronie internetowej ministerstwa1. W odpowiedzi na przedstawione w raporcie wyniki i 

rekomendacje Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało program wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne w okresie pandemii i jak również po 

powrocie do nauki stacjonarnej2. Pomoc otrzymają również nauczyciele i rodzice. 

Program adresowany będzie do szkół z ośrodków wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych oraz wiejskich, co gwarantuje dotarcie do ucznia z każdego środowiska 

edukacyjnego. Wsparciem psychoprofilaktycznym oraz pomocą psychologiczną zostaną 

objęte dzieci i młodzież przeżywające trudności psychiczne i adaptacyjne. Uczniowie 

mogą liczyć na działania profilaktyczne i zajęcia integracyjne w klasach, aby odbudować 

relacje rówieśnicze. Do programu zaproszeni są również rodzice, którzy w ramach 

konsultacji dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze skutkami nauki 

zdalnej, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć. Rodzaje działań 

podjęte wobec uczniów będą konsekwencją profesjonalnej diagnozy przeprowadzonej 

w każdej ze szkół objętej projektem, której wyniki posłużą do opracowania szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego.

Proponowane wsparcie obejmie 100 tysięcy godzin interwencji wobec dzieci i młodzieży 

oraz rodziców i wychowawców. W rezultacie każdy uczeń będzie objęty wsparciem, a 

rodzice i nauczyciele nauczą się jak identyfikować niepokojące objawy i jak zapobiegać 

oraz korygować pojawiające się zagrożenia u dzieci i młodzieży. 

W ramach szkoleń i konsultacji wsparcie otrzymają także nauczyciele, którzy nauczą się 

bardzo precyzyjnie identyfikować pojawiające się u uczniów niepokojące objawy. 

Poznają m.in. zagadnienia z zakresu wsparcia uczniów z wysoką wrażliwością, a także 

metody: zapobiegania oraz korygowania zagrożeń u dzieci i młodzieży, interwencji 

kryzysowej, interwencji wychowawczej. Szkolenia będą miały na celu wyposażenie 

nauczycieli w wiedzę i umiejętności jak zadbać o dobrostan psychiczny, zarówno swój, 

jak i uczniów. Wszystkie działania w pilotażu będą ewaluowane, a wypracowany model 

pomocy i zebrane doświadczenia staną się podstawą do zmian systemowych, zarówno 

w zakresie wypracowanych rozwiązań, jak i prawa.

1https://www.gov.pl/attachment/436a7159-9814-4e9c-a578-afd585faf81d

2 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-
dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii

https://www.gov.pl/attachment/436a7159-9814-4e9c-a578-afd585faf81d
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii
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Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli jest drugim z 

czterech programów Ministerstwa Edukacji i Nauki, które ułatwiają dzieciom powrót do 

szkół.

Wspólnie ze specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego, zostały przedstawione 

szczegóły programu aktywnego powrotu uczniów do szkół po pandemii. Szkoły, które 

zechcą aplikować do programu otrzymają środki na organizację zajęć sportowych dla 

uczniów, w 20 osobowych grupach. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. 

godzin zajęć. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje również nad propozycjami 

dotyczącymi m.in. pomocy okulistycznej i wsparcia w nadrabianiu zaległości 

programowych.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (niezależnie od 

istniejącej sytuacji epidemicznej) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej stanowią jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły3 i kierowana są do wszystkich uczniów (również uczniów 

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego). Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana dzieciom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 

wpływających na ich funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły oraz w środowisku społecznym4. 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do 

rozpoznanych potrzeb należy do kompetencji dyrektora jednostki systemu oświaty, który 

w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje m.in. dotyczące 

zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów 

i doradców zawodowych, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane z danym uczniem5. 

3 Art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910, z późn.zm.), 
4 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.).
5 § 20 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia. 
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Wsparciem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowani są nie tylko 

uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. W 

każdej sytuacji wymagającej wsparcia czy interwencji specjalistów również 

rodzice/opiekunowie dziecka/ucznia mogą zwrócić się do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, która służy pomocą i wsparciem dzieciom, uczniom, rodzicom i 

nauczycielom poprzez prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz udzielanie 

pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych6. 

Uczeń posiadający orzeczenie lub opinię ww. poradni może skorzystać z dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. 

Szczegółowy komunikat w tej sprawie zamieszczany jest corocznie na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej7.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych.
7https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosow
aniach.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
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