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Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga (np. 
art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

4) po § 7 dodaje 
się § 7a w 
brzmieniu: 
§ 7a. 

Bardzo istotna zmiana w trakcie 
trwania programu pilotażowego. 
Istnieją Centra Psychiatrii, które 
świadczą usługi dla dwóch 
powiatów (ziemskiego i 
grodzkiego). W placówkach tych 
program pilotażowy realizowany 
jest np. tylko dla pacjentów z 
miasta na prawach powiatu. Z 
uwagi na warunki lokalowe, ale 
również kadrowe nie ma 
możliwości utworzenia drugiego 
ZLŚ dla powiatu ziemskiego. Poza 
tym nie ma gwarancji, że byłby 
zakontraktowany przez NFZ. 
Proponowany zapis 

Świadczenia z zakresu leczenia 
środowiskowego (domowego) 
świadczeniobiorcom 
zamieszkałym na obszarze 
działania centrum udziela 
centrum właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania, z 
wyjątkiem kontynuacji opieki. 
Dopuszcza się  przyjęcia nowych 
pacjentów spoza centrum w 
proporcji nie większej niż  10%  
przyjęć pacjentów z obszaru 
centrum w okresie 
rozliczeniowym. 
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uniemożliwiający przyjęcie 
nowego pacjenta z powiatu 
dyskryminuje  tych pacjentów.   
 

2.  

7) w § 13a ust. 1  Bardzo istotna zmiana w trakcie 
trwania pilotażu. Zapis z 
pewnością mógłby być spełniony, 
gdyby obecnie zawód lekarza 
psychiatry i w trakcie specjalizacji 
z psychiatrii nie był deficytowym 
w całej Polsce.  Bardzo trudno 
jest pozyskać lekarzy 
zewnętrznych na dyżury, a 
pozyskać dwóch na jeden dyżur 
będzie  wręcz niemożliwe. 

Należy podtrzymać 
dotychczasowy zapis w § 13.1. 
centrum w ramach udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w 
warunkach stacjonarnych 
psychiatrycznych zapewnia 
całodobowe udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
przez lekarza we wszystkie dni 
tygodnia. 

  

3.  

14) § 20a Wątpliwości budzą zapisy 
„Prezes Funduszu może ustalać 
współczynniki korygujące...” 
Niezrozumiałym jest, dlaczego 
pacjent spoza centrum 
otrzymujący świadczenie w 
centrum albo z centrum 
korzystający ze świadczenia u  
innego świadczeniodawcy ma 
być leczony „wskaźnikiem”. Nie 
jest winą pacjenta,  że 
wyjeżdżając na wczasy doznał 
kryzysu psychicznego, albo będąc 
w tym kryzysie podróżuje po 
Polsce. Leczymy pacjentów z 
różnych regionów Polski, bo tak 
nakazuje etyka lekarska. Pacjent 
również ma prawo leczyć się 
tam, gdzie chce. Często bywa 
tak, że pacjent mieszka w 
obszarze centrum, ale bliższy 

Zamiast wskaźników proponuję 
przyjąć średnią cenę  dla danego 
zakresu  w województwie. 

  



  3 
 

dostęp ma do lekarza 
przyjmującego poza obszarem 
działania centrum. 

4.  

15) w § 21: 
a) b) c) 

Niektóre placówki poza 
strukturami pilotażowymi udziela 
świadczeń zdrowotnych m.in. w 
oddziale całodobowej i dziennej 
rehabilitacji psychiatrycznej. 
Lekarze centrum kierują do 
struktur rehabilitacyjnych 
pacjentów z deficytami 
funkcjonowania społecznego. 
Pomniejszenia finansowania w 
stosunku do tych oddziałów 
budzą duże wątpliwości, m.in. 
czy pacjenci leczeni w tych 
strukturach będą mogli być 
finansowani z ryczałtu w ramach 
pilotażu i czy w stosunku do tych 
oddziałów można wydatkować 
pieniądze pilotażowe na poprawę 
warunków pobytu. 
 

Proponujemy, aby dla tych 
podmiotów jednoznacznie 
określić zasady finansowania i 
rozliczenia w stosunku do 
podmiotów dysponujących 
większym zakresem struktur niż 
wymagania pilotażu. 
 

  

5.  

19) w § 24: 
ust. 1a 

Zapis skomplikuje rozliczenie 
finansowania komórek. 
Rozliczenie płatności z 
wyodrębnionego rachunku 
bankowego (faktury, 
wynagrodzenia), spowodują 
chaos w rozliczeniach, co 
skutkować może błędami na 
kontach rozrachunkowych u 
dostawców i na rachunkach 
bankowych. Największy problem 
może wystąpić w rozliczaniu 
płatności  związanych z 

Nie wyodrębniać rachunku 
bankowego. 
Prowadzić rachunek bankowy 
wspólny, w ramach którego 
będzie prowadzone szczegółowe 
rozliczenie przychodów i kosztów 
dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych. 
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prowadzeniem działalności 
pomocniczej i działalności 
zarządu  rozliczanych na 
wszystkie ośrodki kosztów. 

6.  

19) w § 24: 
ust. 3 

Bardzo istotna zmiana w trakcie 
trwania programu pilotażowego i 
krótki czas na wykorzystanie 
środków. Poprzedni termin 
rozliczenia 30.06. 2021 r. po 
zakończeniu trwania pilotażu. 
Wydatkowanie środków w 
okresach rozliczeniowych (pół 
roku) jest niemożliwe szczególnie 
w sytuacji prowadzenia 
inwestycji w zakresie budowy, 
rozbudowy, utrzymania i 
modernizacji infrastruktury 
jednostek i komórek 
organizacyjnych wchodzących w 
skład centrum. Obowiązują nas 
procedury związane z Ustawą o 
zamówieniach publicznych. 
 
 

Rozliczenie środków następuje po 
zakończeniu programu 
pilotażowego, zgodnie z zapisem 
w poprzednim rozporządzeniu.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


