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w Warszawie
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Dot.: projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam uwagi Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego do projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o
realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 27 maja 2019 r., zwanego
dalej projektem.
Użyty w poniższych uwagach termin „rozporządzenie pilotażowe” oznacza rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 852 z późn. zm.)
Uwagi szczegółowe do poszczególnych zmian określonych w par. 1 projektu (zgodnie z zawartą w nim
numeracją):

1) Dot. zmiany 3 polegającej na nadaniu nowego brzmienia ust. 3 w par. 14a:
W projekcie dwie kolejne zmiany zostały oznaczone numerem 3. Poniższa uwaga odnosi się do
pierwszej z nich.
W proponowanej zmianie zawarte jest przywołanie „par. 12 ust. 2-5 rozporządzenia”, co jest błędne,
gdyż par. 12 rozporządzenia pilotażowego zawiera jedynie dwa ustępy. Z treści obecnego brzmienia
par. 14a ust. 3 (przed zmianą) wynika, że autorom projektu mogło chodzić o „par. 12 ust. 2 pkt. 2-5
rozporządzenia”. Do takiego rozumienia proponowanej zmiany odnosi się poniższa uwaga.
Zgodnie z proponowanym brzmieniem par. 14a ust. 3 zadania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego
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(dalej PZK) wymienione par. 12 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia pilotażowego, tj. „uzgodnienie terminu
przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach
pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia” oraz „w przypadkach tego wymagających wskazanie
miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej” będą mogły być
realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, dla świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.
Wprowadzenie takiego wymogu jest nieuzasadnione, gdyż zadania te nie są świadczeniami
zdrowotnymi. Skutkiem proponowanej zmiany będzie to, że informacji o miejscu uzyskania
niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej nie będzie mógł (w ramach PZK) udzielić np.
pracownik socjalny zatrudniony w centrum zdrowia psychicznego (dalej CZP) ani koordynator opieki
będący magistrem zdrowia publicznego. Koordynator opieki będący magistrem zdrowia publicznego
nie będzie mógł również uzgodnić terminu przyjęcia pacjenta w CZP, co w poradni zdrowia
psychicznego nie objętej pilotażem realizuje zwykle rejestratorka.
W świetle powyższego proponowana zmiana jest sprzeczna z celami i założeniami rozporządzenia
pilotażowego oraz może być odczytywana jako zmiana o charakterze absurdalnym. W „uzasadnieniu
do projektu” nie przedstawiono uzasadnienia tej zmiany
Wniosek: zdecydowane odstąpienie od „pierwszej” zmiany 3 i utrzymanie obecnego brzmienia par.
14a ust. 3.

2) Dot. zmiany 3 polegającej na dodaniu ust. 3a w par. 14a:
W projekcie dwie kolejne zmiany zostały oznaczone numerem 3. Poniższa uwaga odnosi się do drugiej
z nich.
Zgodnie z proponowanym nowym ust. 3a świadczeniodawca będzie obowiązany odnotować w historii
zdrowia i choroby realizacje zadań, o których mowa „w par. 12 ust. 2-4 rozporządzenia”.
W proponowanej zmianie zawarte jest przywołanie „par. 12 ust. 2-4 rozporządzenia”, co jest błędne,
gdyż par. 12 rozporządzenia pilotażowego zawiera jedynie dwa ustępy. Z treści obecnego brzmienia
par. 14a wynika, że autorom projektu mogło chodzić o „par. 12 ust. 2 pkt. 2-4 rozporządzenia”. Do
takiego rozumienia proponowanej zmiany odnosi się poniższa uwaga.
Warto zauważyć, że zadania określone w pkt. 3 ust. 2 par. 12 rozporządzenia pilotażowego
(uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia
psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia) i pkt. 4 ust. 2 par.
12 rozporządzenia pilotażowego (w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania
niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej) nie są świadczeniami zdrowotnymi. W
związku z tym nie w każdym przypadku będzie już założona historia zdrowia i choroby. Ponadto
zadania te, zwłaszcza określone w pkt. 4, mogą być realizowane w stosunku do osoby bliskiej, bez
konieczności obecności (przyszłego) pacjenta. Proponowany przepis rozumiany jako nałożenie
obowiązku na świadczeniodawcę jest więc merytorycznie błędny.
Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że kwestie związane z zakresem dokumentacji medycznej
należą do materii rozporządzenia Ministra Zdrowia. Prezes NFZ nie jest uprawniony do określania
zakresu dokumentacji medycznej i kwestii przetwarzania danych osobowych z tym związanych, a w
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szczególności do nakładania obowiązków w tym obszarze.
Wniosek: zdecydowane odstąpienie od „drugiej” zmiany 3 i zwrócenie się do Ministra Zdrowia o
ewentualne uregulowanie tej kwestii w rozporządzeniu.

3) Dot. zmiany 4 polegającej na dodaniu ust. 4a w par. 14a:
Zgodnie z proponowanym nowym ust. 4a w indywidualnym planie terapii ma być zawarta informacja
„o formie pomocy udzielonej świadczeniobiorcy, o której mowa w par. 14 rozporządzenia”.
Nie odnosząc się do oceny zasadności proponowanego rozwiązania trzeba zauważyć, że w projekcie
mówi się o „pomocy udzielonej”, czyli w czasie przeszłym. Tymczasem plan dotyczy działań
przyszłych (planowanych). Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
nowy ust. 4a powinien być dodany po ust. 4, a nie jak jest w projekcie: po ust. 3a.
Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że kwestie związane z indywidualnym planem terapii
należą do materii rozporządzenia Ministra Zdrowia. Prezes NFZ nie jest uprawniony do określania
elementów, które powinien zawierać plan terapii, w szczególności do nakładania obowiązków w tym
zakresie.
Wniosek: odstąpienie od zmiany 4 i zwrócenie się do Ministra Zdrowia o uregulowanie tej kwestii w
rozporządzeniu.

4) Dot. zmiany 6 polegającej na nadaniu nowego brzmienia pkt 23 w ust. 1 par. 15:
Zgodnie z proponowanym brzemieniem pkt. 23 dowodem udzielenia świadczenia objętego umową,
oprócz opisu świadczenia w dokumentacji medycznej indywidualnej, ma być także opis świadczenia w
dokumentacji zbiorczej.
Dotychczasowe brzmienie tego punktu odpowiadało w znacznej części treści analogicznego przepisu
Zarządzenia Nr 41/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień (par. 15 ust. 4).
W tym kontekście wprowadzenie dokumentacji zbiorczej jako drugiego obligatoryjnego dowodu
udzielenia świadczenia wyłącznie w CZP jest niezrozumiałe. Podwyższony wymóg w stosunku do
CZP, w porównaniu z zasadami powszechnie obowiązującymi w opiece psychiatrycznej, jest tym
bardziej zaskakujący, że liczba udzielonych świadczeń nie jest podstawą do ustalania wielkości
ryczałtu na populację, który otrzymuje CZP. Proponowany przepis może być więc odbierany jako
nieuzasadnione nierówne traktowanie.
Proponowany przepis będzie też budził wątpliwości interpretacyjne, gdyż na CZP został nałożony
obowiązek udzielania świadczeń świadczeniobiorcom zamieszkałym poza obszarem pilotażu, zgodnie
z zasadami ogólnymi.
Zmiana brzmienia pkt. 23 jest jednak konieczna, gdyż jego fragment odnoszący się do wykazu zadań
PZK jest niezgodny z prawem. W związku z tym proponujemy ograniczenie zmiany do wykreślenia w
pkt. 23 słów: „wykaz zadań zrealizowanych w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym”.
Wniosek: zdecydowane odstąpienie od zmiany 6 i wprowadzenie zmiany polegającej na wykreśleniu w
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pkt. 23 słów: „lub w wykazie zadań zrealizowanych w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym, o
którym mowa w rozporządzeniu”.

5) Dot. zmiany 7 polegającej na dodaniu pkt. 23a-23d w ust. 1 par. 15:
Zmiana polega na dodaniu po pkt. 23 czterech nowych punktów w ust. 1 par. 15. W projekcie nie
zostały jednak zaproponowane zmiany polegające na wykreśleniu albo zmianie brzmienia
odpowiednich punktów odpowiadających im znaczeniowo, co uniemożliwia sformułowanie uwag. Np.
proponowany pkt 23b odpowiada w części obecnemu pkt 24, a nowy pkt. 23a jest w kolizji z obecnym
pkt. 25 itd.
Niezależnie od powyższego konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że zaproponowany nowy
punkt 23a nakładający na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia „dokumentacji zbiorczej
realizacji zadań w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym” i określający zakres przetwarzanych w
związku z tym danych osobowych takich, jak: „imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, w
przypadku braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” jest
niezgodny z prawem, gdyż regulowanie tych kwestii należy odpowiednio do kompetencji ustawodawcy
i Ministra Zdrowia. Z tego samego powodu konieczne jest wykreślenie obecnego pkt 25.
Warto przy tym po raz kolejny zaznaczyć, że część zadań PZK nie polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, a liczba wykonanych zadań PZK nie ma wpływu na wielkość otrzymanego ryczałtu na
populację.
Wniosek: zdecydowane odstąpienie od zmiany 7 i wprowadzenie zmiany polegającej na wykreśleniu
pkt. 25 w ust. 1 par. 15.

6) Dot. zmiany 8 polegająca na zmianie brzmienia ust. 14 w par. 4 załącznika nr 2 do
zarządzenia (wzór umowy):
Zmiana polega na zmianie ust. 14 par. 4 wzoru umowy (zał. nr 2) określającej maksymalny termin
zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z par. 24 ust. 1 rozporządzenia pilotażowego na 6
miesięcy od zakończenia pilotażu.
Kierunek zaproponowanej zmiany należy ocenić pozytywnie jako przybliżający do zgodności z
założeniami rozporządzenia pilotażowego.
Należy jednak podkreślić, że pozostawienie zapisu, że „kwota niewykorzystanych środków podlega
zwrotowi w terminie 90 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego” jest w
związku z sześciomiesięcznymi okresami rozliczeniowymi nieracjonalne i utrudniające prawidłową
gospodarką finansową podmiotu prowadzącego CZP. Wskazane jest wydłużenie tego terminu np. do 4
okresów rozliczeniowych.
Wniosek: korekta zmiany 8 zgodnie z powyższymi uwagami.
7) Dot. zmiany 9 - załącznik nr 1 do projektu (zał. nr 3 do zarządzenia):
W załączniku nr 1 do projektu (zał. nr 3 do zarządzenia) nie została zaproponowana zmiana w
kolumnie 5 i 6 poz. 16 (5.15.12.1700012, realizacja zadań w PZK). Pozycja 16 w obu tych kolumnach
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powinna zostać wykreślona, ponieważ dotyczy realizacji zadań PZK, które nie są świadczeniami
zdrowotnymi. Brak jest podstawy prawnej do sprawozdawania informacji o tych zadaniach, w
szczególności danych osobowych osób korzystających (PESEL itd.) do NFZ.
Wniosek: wykreślenie w zał. nr 1 do projektu (zał. nr 3 do zarządzenia) w kolumnie 5 i 6 poz. 16
(5.15.12.1700012, realizacja zadań w PZK).

8) Dot. zmiany 11 - załącznik nr 3 do projektu (zał. nr 5 do zarządzenia):
W części załącznika dotyczącej wskaźników realizacji nadal poz. 7 „Liczba świadczeń
domowych/ambulatoryjnych” jest niezgodna merytorycznie z poz. 8 „Liczba świadczeń
środowiskowych”, co uniemożliwia prawidłowe raportowanie tych wskaźników. W uzasadnieniu
napisano, że „połączono punkty 7 i 8, tworząc jeden punkt zawierający oba świadczenia zamiennie”.
Jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w projekcie załącznika. Nie znajdują odzwierciedlenia w
projekcie również inne zdania uzasadnienia odnoszące się do tego załącznika.
Świadczenia ambulatoryjne są udzielane w miejscu udzielania świadczeń (w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), natomiast
świadczenia domowe lub środowiskowe są udzielane poza tym miejscem, najczęściej w domu pacjenta.
Błędem obecnego brzmienia poz. 7 jest połączenie w jednej pozycji świadczeń ambulatoryjnych i
domowych, co czyni z perspektywy rozporządzenia pilotażowego nieprzydatność tej pozycji dla oceny
wskaźników realizacji pilotażu.
Proponuje się określić punkt 7 jako: „Liczba świadczeń środowiskowych/domowych” zgodnie z par.
29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia pilotażowego. Możliwe jest nazwanie pkt. 8 „Liczba świadczeń
ambulatoryjnych”, chociaż rozporządzenie pilotażowe nie przewiduje takiego wymagania.
Wniosek: korekta poz. 7 i 8 w załączniku nr 3 do projektu (zał. nr 5 do zarządzenia) zgodnie z
powyższymi uwagami.

Ponadto Biuro ds. pilotażu ponawia propozycję przedstawioną w uwagach do poprzedniego projektu
zmiany zarządzenia przekazanych do Centrali NFZ pismem z dnia 29 stycznia br. (znak:
BdsP.072.01.2019) polegającą na dodaniu w par. 14 nowych ustępów: 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zgodnie z ust. 1 rozliczane są również świadczenia udzielane przez świadczeniodawcę, o
którym mowa w ust. 1, w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład centrum na rzecz
świadczeniobiorców zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum.
2b. Świadczenia udzielane przez świadczeniodawcę, o którym mowa w ust. 1, w komórkach
organizacyjnych nie wchodzących w skład centrum osobom zamieszkującym obszar działania
centrum są rozliczane w ramach ryczałtu na populację, z zastrzeżeniem par. 15 ust. 1 pkt 22.”
Nie kwestionując przyjętej w par. 14 ust. 1 i 2 zasady rozliczania świadczeń w przypadku realizowania
ich przez podmiot prowadzący CZP i posiadający jednocześnie odrębną umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień konieczne jest umożliwienie
udzielania świadczeń świadczeniobiorcom zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum
również w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład centrum. Na taką konieczność wskazuje
dobitnie praktyka pierwszych miesięcy realizacji pilotażu.
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Odpowiednio do powyższego konieczne jest też wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń w
komórkach nie wchodzących w skład centrum na rzecz pacjentów zamieszkujących obszar jego
działania utrzymując zasadę rozliczania tych świadczeń w ramach ryczałtu na populację.
Zgodnie z obecnym brzmieniem par. 14 ust. 1 niemożliwe jest np. leczenie psychiatryczne pacjentów
spoza obszaru pilotażu w komórkach organizacyjnych centrum (w uzasadnionych przypadkach), jeśli
podmiot prowadzący centrum ma odrębną umowę w rodzaju opieka psychiatryczna. System
sprawozdawania świadczeń nie przewiduje bowiem takiej możliwości. Obecne brzmienie
wspomnianego par. 14 ust. 1 stoi zatem w sprzeczności zarówno z regulacjami prawnymi dotyczącymi
pilotażu, jak i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o działalności leczniczej.
Doprecyzowanie tej kwestii przy okazji nowelizacji zarządzenia zmierza do rozwiązania problemu nie
pociągając za sobą żadnych skutków finansowych.
Proponowane nowe ust. 2a i 2b mogą wymagać odpowiednich zmian w par. 15 ust. 1.

Marek Balicki
Kierownik Biura ds. pilotażu NPOZP
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