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Tabela uwag:     

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagę 

Przepis, 
którego uwaga 

dotyczy 
Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań 

1. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

§ 1. 6) 

zmiana: 

dodanie: 

44) porada 
psychologiczna 
diagnostyczna 
trwająca od 80 
do 100 minut, 
o której mowa 
w załączniku nr 
8 do 
rozporządzenia
, jest rozliczana 
w sytuacji 
przeprowadzen
ia testów 
diagnostycznyc
h. 
Przeprowadzon
y test 
diagnostyczny 
dołącza się do 
dokumentacji 
medycznej 
indywidualnej 
pacjenta wraz z 
datą jego 

1. błędnie jest użycie 
sformułowania 
“dołączenie testu” - 
można dołączyć wynik 
badania testem w formie 
opisu/opinii psychologa 
lub wyników liczbowych 
badania 
2.nie wolno dołączać 
protokołów z badania 
testem/kwestionariuszem 
psychologicznym, ani 
żadnych innych 
materiałów zawierających 
jego bezpośrednie 
wypowiedzi do 
dokumentacji medycznej 
pacjenta 

ad.1 z uwagi na charakter zawodu psychologa, 
(zawód zaufania publicznego) oraz rodzaj 
analizowanych w trakcie diagnozy danych, do 
dokumentacji pacjenta należy dołączyć: opis 
uzyskanych wyników, wnioski i zalecenia 
wynikające z badania. 
 
ad.2 Załączenie bezpośrednio protokołów z 
badania powoduje szeroką dostępność do 
metod badań psychologicznych (do pytań i 
odpowiedzi) co uczyni je bezużytecznymi i jest 
wbrew zapisom licencji autorów 
dopuszczających do ich użycia tylko 
psychologów. 
 
Ponadto udostępnienie bezpośrednich 
wypowiedzi badanego (np. z testów zdań 
niedokończonych lub innych metod) może być 
użyte w postępowaniach sądowych przeciwko 
badanemu lub jednemu z jego opiekunów/ 
rodziców. Jest także pogwałceniem tajemnicy 
zawodowej psychologa i jest sprzeczne z 
zasadami wykonywania zawodu zaufania 
publicznego, w ramach którego należy chronić 
uzyskane informacje często dotyczące bardzo 
intymnych aspektów życia osób badanych. 

Zmiana sformułowania 
“dołączenie testu” na 
“umieszczenie opisu wyników 
badania psychologicznego z 
interpretacją” 
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przeprowadzen
ia; 

[s.7 projektu] 

2. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

Załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia: 
usługi do 
rozliczenia - 
konsylium, 
sesja 
koordynacji, 
superwizja/ 
konsylium 
wyników 
diagnozy 

będzie można zakodować 
i "rozliczyć" na I poziomie 
sesję koordynacji, 
konsylium i superwizję (z 
podaniem danych 
pacjenta, którego 
omawiano), ale nie 
pisanie planu zdrowienia, 
opis wyników badania/ 
opinię, czy konsultację 
procesu diagnozy/ 
uzyskanych wyników 

Z punktu widzenia dobra pacjenta, zwłaszcza 
grupy dzieci i młodzieży, szalenie ważne jest 
aby otrzymali opis badania psychologicznego/ 
opinię psychologa.  
Dzieci często są pod opieką wielu ośrodków i 
podlegają orzekaniu w innych instytucjach (np. 
na potrzeby edukacji w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, także w 
zespołach ds. orzekania o 
niepełnosprawności). Ponieważ badanie 
psychologiczne często jest długie, angażujące, 
a wielu testów/ kwestionariuszy nie można 
przeprowadzać częściej niż raz na 6-12 
miesięcy - wydanie wyniku 
pacjentowi/rodzicowi jest konieczne aby 
uzyskał on właściwą pomoc w innych 
instytucjach. Opracowanie 
opinii/zaświadczenia jest czasochłonne i 
powinno być możliwe do wliczenia do czasu 
pracy psychologa diagnosty; jednocześnie jest 
jednoznacznym działaniem na dobro i rzecz 
pacjenta. 

Proponujemy wprowadzić 
możliwość rozliczenia usług: 
-przygotowanie planu zdrowienia; 
-przygotowanie opinii po badaniu 
psychologicznym; 
- konsylium z psychologiem 
diagnostą z II lub III poziomu. 

3.  
§ 1. 6) 

zmiana: 
w § 18 
wprowadza się 
następujące 
zmiany:  

Ten punkt jest niejasny: 
czy chodzi o inne usługi 
finansowane przez 
publicznego płatnika, czy 
wszelkie usługi 
zdrowotne? 

Często pod jednym adresem, tj. np w budynku 
przychodni szpitala powiatowego lub 
prywatnego przedsiębiorcy realizowane są 
usługi z innych zakresów publicznych lub 
prywatnych świadczeń zdrowotnych i 
psychologicznych. 
 

Proponujemy: wykreślenie zapisu 
z projektu. 
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 - pkt 4a 
otrzymuje 
brzmienie: 

b) nie 
dopuszcza się 
realizowania 
przez 
określonego 
świadczenioda
wcę, w poradni 
psychologicznej 
dla dzieci pod 
tym samym 
adresem więcej 
niż jednego 
zakresu, 

 

Wymóg osobnego adresu dla poradni 
środowiskowej wydaje się być zrozumiały - 
aby zapewnić intymność pacjentom, jednak 
znacznie podniesie koszty wynajmu 
pomieszczeń, zarówno publicznych jak i 
prywatnych świadczeniodawców, którzy będą 
musieli przygotować nowe pomieszczenia 
(adresy) świadczenia usług w ramach 
psychiatrii dzieci i młodzieży na I poziomie. 
Taki zapis budzi obawę, że będzie to powód do 
wypowiadania kontraktów na usługi w ramach 
I poziomu opieki psychiatrycznej dzieci i 
młodzieży 

4. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

§ 1. 6) a) 

zmiana: 

w ust. 1 
wprowadza się 
następujące 
zmiany: 

- pkt 12a 
otrzymuje 
brzmienie:      

„12a) w 
oddziałach 
dziennych 
psychiatrycznyc

W rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 
15 grudnia 2021 r. 
zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie 
świadczeń 
gwarantowanych z 
zakresu opieki 
psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień, w 
informacjach dotyczących 
organizacji pracy 
ośrodków II poziomu nie 
ma wymogu pracy 
oddziału dziennego “2 dni 

Ten zapis jest niejasny - wprowadza wymóg 
pracy oddziału dziennego psychiatrii dzieci i 
młodzieży 2 dni w tygodniu od 15 do 20. 
Wobec obowiązku zapewnienia możliwości 
nauki szkolnej w oddziale wydaje się to 
niepotrzebne, (uczeń będzie mógł uczestniczyć 
w zajęciach szkolnych w ramach pobytu), a po 
południu lub wieczorem dzieci i młodzież 
powinny mieć zapewniony odpoczynek i 
możliwość kontaktu z rówieśnikami spoza 
oddziału, którzy przed 15.00 prawdopodobnie 
będą w szkole, więc niedostępni. 

Proponujemy: usunięcie lub 
lepsze sprecyzowanie zapisu (czy 
faktycznie dotyczy pracy 
oddziałów dziennych?) 
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h 
rehabilitacyjnyc
h dla dzieci i 
młodzieży, o 
których mowa 
w załączniku nr 
8 do 
rozporządzenia, 
rozliczenie 
osobodnia 
obejmuje 
realizację 
świadczeń 
udzielonych co 
najmniej 4 
godziny 
dziennie, przez 
5 dni w 
tygodniu, w 
tym co 
najmniej dwa 
razy w tygodniu 
od godziny 
15.00 do 
godziny 
20.00;”, 

 

 

w tygodniu od 15 do 20”. 
 

5. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 

Załącznik 1a, 
wiersze 57 i 58, 
kolumna N 

1. zapis wskazuje na 
możliwość wykonania 
wyłącznie 3 porad dla 
świadczeniobiorcy u 

Ad 1. Stan zdrowia pacjentów w wieku 
rozwojowym, zwłaszcza jeśli wystąpi 
zaburzenie tego zdrowia lub występują 
zaburzenia (neuro)rozwojowe jest dynamiczny 

Proponujemy zmiany zapisu na: 
Nie więcej niż 3 porady dla tego 
samego świadczeniobiorcy w roku 
kalendarzowym. Każdy produkt 
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Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

(Nie więcej niż 
3 porady dla 
tego samego 
świadczeniobio
rcy, w tym nie 
więcej niż jedna 
porada z 
przeprowadzen
iem testów 
diagnostycznyc
h. Każdy 
produkt 
rozliczeniowy 
winien 
zawierać 
rozpoznanie wg 
ICD-10 oraz 
diagnozę 
psychologiczną. 
Rozpoznanie 
Z03 oraz Z03 z 
rozszerzeniami 
stosuje się do 
nie więcej niż 3 
porad. ) 

jednego 
świadczeniodawcy. Zatem 
uniemożliwia to ponowną 
ocenę stanu pacjenta w 
sytuacji: 
- braku poprawy w trakcie 
leczenia; 
- potrzeby oceny 
dotychczasowego 
leczenia; 
- ponownego 
zachorowania lub 
pogorszenia stanu 
zdrowia pacjenta (np. w 
sytuacji deterioracji 
intelektu, chorób i 
uszkodzeń  ośrodkowego 
układu centralnego, 
chorób postępujących i 
innych); 
- konieczności weryfikacji 
rozpoznania; 
co będzie prowadzić do 
hospitalizacji celem 
ponownej diagnozy, 
ponieważ nie będzie 
możliwości pogłębionej 
diagnozy ambulatoryjnej. 
2. Dotychczas (przed 
reformą psychiatrii dzieci 
i młodzieży) w poradni 
zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży oraz 

i często wymaga ponownej diagnozy. 
Ograniczenie możliwości badania 
psychologicznego przez psychologa diagnostę 
w specjalistycznej placówce, jaką jest poradnia 
zdrowia psychicznego, blisko 
współpracującego z lekarzem psychiatrą jest 
zdecydowanie na niekorzyść pacjenta. 
Obecnie przed postawieniem rozpoznania 
lekarskiego, zdecydowana większość 
pacjentów w wieku rozwojowym jest 
skierowana na badanie psychologiczne. 
  Ponadto, zwłaszcza w przypadku młodszych 
dzieci, postawione początkowo rozpoznanie w 
wieku szkolnym wymaga ponownych badań. 
Podobnie w przypadku  niekorzystnego 
przebiegu choroby lub rozwoju lub pojawienia 
się nowych objawów lub nowej choroby. 
 
Ad 2. Brak możliwości elastycznego 
dokończenia diagnozy pacjenta w wymiarze 
większym niż 3 spotkania, będzie powodował 
zdecydowanie częstsze kierowanie pacjentów 
na hospitalizację w oddziałach, celem 
wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem 
standaryzowanych narzędzi testowych (np. w 
sytuacji zaburzeń poznawczych lub 
wątpliwości dotyczących intelektu). 
 
Ad 3. Brak możliwości elastycznego wyboru 
środków i metod diagnozy przez psychologa 
diagnostę w już ograniczonym czasie 3 wizyt 
uniemożliwi rzetelną diagnozę psychologiczną 
w ramach poradni zdrowia psychicznego dla 

rozliczeniowy powinien zawierać 
rozpoznanie wg ICD-10 oraz 
diagnozę psychologiczną. 
Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z 
rozszerzeniami stosuje się do nie 
więcej niż 3 porad.  
[usunięcie zapisu w tym nie więcej 
niż jedna porada z 
przeprowadzeniem testów 
diagnostycznych.] 
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obecnie w poradniach I 
poziomu referencyjnego  
były/są możliwe porady 
psychologiczne 
(terapeutyczne), w 
ramach których, nawet 
przy mniejszej wycenie, 
diagnosta mógł ukończyć 
badanie, jeśli stan 
pacjenta tego wymaga 
(np. przy dzieciach z 
zaburzeniami lękowymi 
jak mutyzm czy 
wycofanych z innych 
powodów). Obecny zapis 
uniemożliwia takie 
działanie ze szkodą dla 
pacjenta. 
3. zapis “nie więcej niż 
jedna porada z 
przeprowadzaniem 
testów diagnostycznych” 
- odbiera psychologowi 
możliwość 
dokładniejszych badań, 
często nie jest 
wystarczające badanie 
jedną metodą, a kilkoma 
(np. ocena funkcji 
poznawczych, w tym 
pamięci, uwagi, funkcji 
wykonawczych czy 
językowych a następnie 

dzieci i młodzieży. 
 
Zapis o jednej wizycie z użyciem testów 
wymusza wybór: ocena intelektu, czy 
szczegółowa ocena funkcji poznawczych, czy 
osobowości i funkcjonowania w sferze 
emocjonalno-wolicjonalnej. U wielu 
pacjentów konieczne jest badanie kilku sfer; w 
takiej sytuacji będą kierowani na pogłębioną 
diagnozę do oddziałów dziennego lub 
całodobowego, gdzie obecnie “rozporządzenie 
koszykowe” już znacznie ograniczyło 
minimalny wymiar zatrudniania psychologa 
diagnosty (0,3 etatu na 15 pacjentów oddziału 
dziennego i 1 etat na 40 pacjentów oddziału 
całodobowego). 
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ocena rozwijającej się 
osobowości czy innych 
cech osobowych z 
użyciem kwestionariuszy, 
np. MMPI, Test Zdań 
Niedokończonych i inne). 
 

6. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

§ 1. 6) 

(s. 6) 

zmiana: 

- po pkt 40 
dodaje się pkt 
41 w 
brzmieniu: (...) 

42) w 
przypadku gdy 
udzielenie 
świadczeń, o 
których mowa 
w pkt 41, trwa 
30 minut, 45 
minut, 60 
minut lub 90 
minut, lub jest 
udzielane przez 
dwie osoby z 
personelu, 
suma liczby 
godzin pracy 
personelu, o 
których mowa 

Przytoczone zapisy 
uniemożliwiają udzielenie 
świadczeń w ilości 
powyżej 
zakontraktowanej i 
negocjowanie uzyskania 
ich finansowania, co 
zwłaszcza w okresie 
pandemii o falującym 
przebiegu i zwiększonego 
zapotrzebowania na 
usługi psychologiczne i 
psychoterapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży będzie 
prowadzić do 
ograniczenia ich 
dostępności. 
 
Zapis ten wymusza 
prowadzenie dodatkowej 
ewidencji udzielonych 
świadczeń z 
uwzględnieniem 
przeliczonego czasu ich 
trwania według zasad 
podanych w projekcie 

Jednoznaczne uniemożliwienie w zarządzeniu 
wykonywania nadwykonań prowadzi do braku 
możliwości reagowania na zwiększone 
zapotrzebowanie na usługi psychologa i 
psychoterapeuty, np. w sytuacji falującego 
przebiegu pandemii i powtarzających się 
okresów zdalnej nauki, wydarzenia masowego 
lub o charakterze katastrofy na terenie 
działania takiej poradni (występują rzadko, ale 
powodują znaczną ilość osób wymagających 
pomocy psychologicznej i 
psychoterapeutycznej). 
 
Zapis ten powoduje konieczność wykonywania 
dodatkowej, czasochłonnej i angażującej pracy 
administracyjnej, tj. tworzenia i uzupełniania 
dodatkowej ewidencji wykonanych usług wg 
czasu ich trwania oraz zliczania czasu trwania 
świadczeń w czasie miesiąca i roku. 

Proponujemy usunięcie zapisu. 
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w pkt 41, 
wynika z sumy 
godzin 
przypisanych 
do świadczeń 
według 
poniższych 
zasad:  

rozporządzenia.  

7. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

§ 1. 6) 

(s. 3 projektu) 

zmiana: 

 

- pkt 5 
otrzymuje 
brzmienie:      

„5) do realizacji 
świadczeń w 
zakresie 
zespołu - I 
poziom 
referencyjny, w 
załączniku nr 2 
do umowy o 
udzielanie 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej - 
opieka 
psychiatryczna i 
leczenie 

Wyznaczenie górnego 
limitu ilości etatów 
personelu zatrudnionego 
przez świadczeniodawcę 
uniemożliwia elastyczne 
dostosowanie usług do 
potrzeb pacjentów w 
danej społeczności/ 
terenie działania poradni.  

Istnieją jednostki, które będąc dobrze 
zarządzane zatrudniają więcej osób niż 
przewiduje dotychczasowe minimum 
odnośnie personelu. Cytowany przepis 
wymusza zmniejszenie liczby personelu co 
jednoznacznie obniży jakość udzielanych 
świadczeń oraz ich dostępność 

Proponujemy usunięcie zapisu. 
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uzależnień, 
świadczenioda
wca wskazuje 
wyłącznie 2 
etaty 
personelu, o 
którym mowa 
w lp. 1 
załącznika nr 8 
do 
rozporządzenia;
” 

8. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia 

wiersze 12 i 36 

(usługa 
świadczona w 
zespole i w 
ośrodku I 
poziomu) 

“porada 
psychologiczna 
diagnostyczna 
(50 - 70 minut) 
- I poziom 
referencyjny (1 
godzina pracy 
personelu), 

waga punktowa 

Niska wycena porady 
diagnostycznej nie 
pozwala na zakup 
(wyposażenie 
zespołu/ośrodka) w 
niezbędne narzędzia 
diagnostyczne. 
 
 

Prowadzenie diagnozy psychologicznej, 
zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży wymaga 
nie tylko doświadczenia ale dodatkowych 
kursów, które musi odbyć psycholog, co jest 
kosztowne. Najkorzystniejsze jest jeśli 
psycholog diagnosta ma ukończoną 
specjalizację w psychologii klinicznej 
(szacunkowy koszt dla psychologa 25-40 tys. 
zł) 
 
 
 
 
Przykładowe ceny metod: 
- Bateria WISC-V, cena kompletu 4564,69 zł, 
koszt kompletu protokołów dla jednego 
badania 22,75 zł; 
- Skala Leitera 3 - 7 079,58 zł; cena arkuszy do 
pełnego badania jednej osoby 15,46 zł; 
- Stanford Binet 5 - komplet 4700 zł; cena 
protokołu dla jednego badania 4,72 zł 

Proponujemy zmianę: 
wiersz 12 i 36, kolumna N: 
gdy usługę wykonuje psycholog 
bez specjalizacji 
(waga punktowa) 13,18 
 
gdy usługę wykonuje psycholog 
po ukończeniu 1 roku szkolenia 
specjalizacyjnego lub psycholog 
kliniczny lub specjalista 
psychologii klinicznej 
waga punktowa 16,18 
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8,86 

 

 

- Bateria “Neuropsychologiczna Diagnoza 
Dziecka NDD” komplet 7500 zł, komplet 
protokołów do jednego badania 45,75 zł (do 
pogłębionego badania funkcji poznawczych, 
zgodnie z załącznikiem 6 do rozporządzenia 
“koszykowego” MZ. 

9. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia 

wiersze 13 i 37 

(usługa 
świadczona w 
zespole i w 
ośrodku I 
poziomu) 

porada 
psychologiczna 
diagnostyczna 
wraz z 
przeprowadzen
iem testów (80 
- 100 minut) - I 
poziom 
referencyjny 
(1,5 godzina 
pracy 
personelu) 

 

waga punktowa  

13,29 

Niska wycena porady 
diagnostycznej nie 
pozwala na zakup 
(wyposażenie 
zespołu/ośrodka) w 
niezbędne narzędzia 
diagnostyczne. 

Prowadzenie diagnozy psychologicznej, 
zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży wymaga 
nie tylko doświadczenia ale dodatkowych 
kursów, które musi odbyć psycholog, co jest 
kosztowne. Najkorzystniejsze jest jeśli 
psycholog diagnosta ma ukończoną 
specjalizację w psychologii klinicznej 
(szacunkowy koszt dla psychologa 25 -40 tyś 
zł) 
 
Przykładowe ceny metod: 
- Bateria WISC-V, cena kompletu 4564,69 zł, 
koszt kompletu protokołów dla jednego 
badania 22,75 zł; 
- Skala Leitera 3 - 7 079,58 zł; cena arkuszy do 
pełnego badania jednej osoby 15,46 zł; 
- Stanford Binet 5 - komplet 4700 zł; cena 
protokołu dla jednego badania 4,72 zł; 
- Bateria “Neuropsychologiczna Diagnoza 
Dziecka NDD” komplet 7500 zł, komplet 
protokołów do jednego badania 45,75 zł (do 
pogłębionego badania funkcji poznawczych, 
zgodnie z załącznikiem 6 do rozporządzenia 
“koszykowego” MZ. 
 
Proponowane stawki (na podstawie wagi 
punktowej za usługę, przy założeniu 

proponujemy zmianę: 
wiersz 12 i 36, kolumna N: 
 
gdy usługę wykonuje psycholog 
bez specjalizacji 
(waga punktowa) 19,77 
 
gdy usługę wykonuje psycholog 
po ukończeniu 1 roku szkolenia 
specjalizacyjnego lub psycholog 
kliniczny lub specjalista 
psychologii klinicznej 
waga punktowa 24,27 
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przeciętnej wartości punktu 10,35, są niższe 
niż rynkowe, np. 
https://cbt.pl/poradnie/poradnia-dla-dzieci-i-
mlodziezy/cennik-warszawa/) 

10. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia 

wiersz 57 

(usługa 
świadczona w 
centrum II 
poziomu) 

Kolumna H 

“porada 
psychologiczna 
diagnostyczna 
(50 - 70 minut)- 
poradnia - II 
poziom 
referencyjny (1 
godzina pracy 
personelu)” 

 

Kolumna N 

waga punktowa 
11,77 

 

 

Niska wycena porady 
diagnostycznej nie 
pozwala na zakup 
(wyposażenie 
zespołu/ośrodka) w 
niezbędne narzędzia 
diagnostyczne. 
 
 

Prowadzenie diagnozy psychologicznej, 
zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży wymaga 
nie tylko doświadczenia ale dodatkowych 
kursów, które musi odbyć psycholog, co jest 
kosztowne. Najkorzystniejsze jest jeśli 
psycholog diagnosta ma ukończoną 
specjalizację w psychologii klinicznej 
(szacunkowy koszt dla psychologa 25-40 tys. 
zł) 
 
Ponadto na II poziomie nie ma ryczałtu, który 
ma pokryć koszty lokalowe i administracyjne 
(recepcja, koordynator/kierownik) 
 
Przykładowe ceny metod: 
- Bateria WISC-V, cena kompletu 4564,69 zł, 
koszt kompletu protokołów dla jednego 
badania 22,75 zł; 
- Skala Leitera 3 - 7 079,58 zł; cena arkuszy do 
pełnego badania jednej osoby 15,46 zł; 
- Stanford Binet 5 - komplet 4700 zł; cena 
protokołu dla jednego badania 4,72 zł; 
- Bateria “Neuropsychologiczna Diagnoza 
Dziecka NDD” komplet 7500 zł, komplet 
protokołów do jednego badania 45,75 zł (do 
pogłębionego badania funkcji poznawczych, 
zgodnie z załącznikiem 6 do rozporządzenia 
“koszykowego” MZ. 
 

proponujemy zmianę: 
 
(kolumna N) 
gdy usługę wykonuje psycholog 
bez specjalizacji 
waga punktowa 18,37 
 
 
gdy usługę wykonuje psycholog 
po ukończeniu 1 roku szkolenia 
specjalizacyjnego lub psycholog 
kliniczny lub specjalista 
psychologii klinicznej 
waga punktowa 22,5 
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Proponowane stawki (na podstawie wagi 
punktowej za usługę, przy założeniu 
przeciętnej wartości punktu 10,35, są niższe 
niż rynkowe, np. 
https://cbt.pl/poradnie/poradnia-dla-dzieci-i-
mlodziezy/cennik-warszawa/) 

11. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia 

wiersz 58 

kolumna H 

porada 
psychologiczna 
diagnostyczna 
(80 - 100 
minut) - 
poradnia - II 
poziom 
referencyjny 
(1,5 godziny 
pracy 
personelu) 

 

kolumna N 

waga punktowa  

17,66 

Niska wycena porady 
diagnostycznej nie 
pozwala na zakup 
(wyposażenie 
zespołu/ośrodka) w 
niezbędne narzędzia 
diagnostyczne. 
 
 

Prowadzenie diagnozy psychologicznej, 
zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży wymaga 
nie tylko doświadczenia ale dodatkowych 
kursów, które musi odbyć psycholog, co jest 
kosztowne. Najkorzystniejsze jest jeśli 
psycholog diagnosta ma ukończoną 
specjalizację w psychologii klinicznej 
(szacunkowy koszt dla psychologa 25-40 tys. 
zł) Dlatego proponujemy zróżnicowanie wagi 
punktowej dla danego świadczenia w 
zależności od kwalifikacji osoby wykonującej 
usługę. 
 
Ponadto na II poziomie nie ma ryczałtu, który 
ma pokryć koszty lokalowe i administracyjne 
(recepcja, koordynator/kierownik) 
 
Przykładowe ceny metod: 
- Bateria WISC-V, cena kompletu 4564,69 zł, 
koszt kompletu protokołów dla jednego 
badania 22,75 zł; 
- Skala Leitera 3 - 7 079,58 zł; cena arkuszy do 
pełnego badania jednej osoby 15,46 zł; 
- Stanford Binet 5 - komplet 4700 zł; cena 
protokołu dla jednego badania 4,72 zł; 
- Bateria “Neuropsychologiczna Diagnoza 
Dziecka NDD” komplet 7500 zł, komplet 

kolumna N 

gdy usługę wykonuje psycholog 
bez specjalizacji 
waga punktowa 27,55 
 
 
gdy usługę wykonuje psycholog 
po ukończeniu 1 roku szkolenia 
specjalizacyjnego lub psycholog 
kliniczny lub specjalista 
psychologii klinicznej 

waga punktowa 33,75 



Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów 

13/15 

protokołów do jednego badania 45,75 zł (do 
pogłębionego badania funkcji poznawczych), 
zgodnie z załącznikiem 6 do rozporządzenia 
“koszykowego” MZ. 
 
Przykładowe stawki z rynku prywatnego: 
https://cbt.pl/poradnie/poradnia-dla-dzieci-i-
mlodziezy/cennik-gdynia/. 

12. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
zarządzenia 

brak porady 
psychologicznej (nie 
diagnostycznej) w 
poradni zdrowia 
psychicznego (II poziom 
referencyjności) 

brak porady psychologicznej (nie 
diagnostycznej) w poradni zdrowia 
psychicznego (II poziom referencyjności) 
uniemożliwia elastyczne ukończenie diagnozy 
w warunkach ambulatoryjnych lub spotkania 
kontrolne, służące ocenie stanu psychicznego 
w razie zgłaszanych nowych objawów (np. 
poznawczych, wymagających badania testem 
psychologicznym - np. pogorszenie pamięci 
lub uwagi) lub pogorszenia przebiegu 
choroby/ pogorszenia stanu psychicznego. 
 
Niska wycena powoduje, że jest to rzadko 
stosowana forma pomocy, mimo, że jest ona 
podstawową formą pracy psychologa z 
pacjentem. 
 
Ponadto lekarz, w ramach poradni na II 
poziomie referencyjna  może przyjmować 
pacjenta także poza poradami 
diagnostycznymi (porady terapeutyczne i 
kontrolne). Ważne jest aby pacjent miał 
dostęp w ramach poradni również od usług 
psychologa.  

-proponujemy zmianę:  dodanie 
na II poziomie usługi / produktu 
sprawozdawczego: 
porada psychologiczna (50 - 70 
minut) - II poziom referencyjny (1 
godzina pracy personelu)
 waga punktowa 13,2 
 
 

13. Ogólnopolski 
załącznik 1a do 

niska wycena usługi 1. Wyższa wycena sesji psychoterapii proponujemy zmianę: 
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Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

projektu 
rozporządzenia 

wiersz 59, 
kolumny H i N 

sesja 
psychoterapii 
indywidualnej 
(50 - 70 minut) 
- poradnia - II 
poziom 
referencyjny (1 
godzina pracy 
personelu) 

psychoterapii spowoduje 
odpływ osób mających 
kwalifikacje do jej 
wykonywania z sektora 
państwowego do 
prywatnego 

indywidualnej pozwoli na lepsze 
wynagrodzenie osób mających kwalifikacje do 
jej prowadzenia i będzie podstawą do 
zatrzymania ich odpływu do sektora 
prywatnego. Tym samym wyższa wycena 
usługi umożliwia pozyskanie kwalifikowanych 
osób do wykonywania omawianych usług. 
2. konieczne jest zróżnicowanie stawek (tak 
jak było przed zmianą w wagach punktowych 
od 1 stycznia 2022 r.) w zależności od 
kwalifikacji: wyższa waga punktowa za usługę 
wykonywaną przez osobę z certyfikatem 
psychoterapeuty lub specjalizacją w 
psychoterapii dzieci i młodzieży i niższa waga 
punktowa w przypadku osób po ukończonym 
drugim roku szkolenia do certyfikatu lub 
szkolenia specjalizacyjnego. Takie rozwiązanie 
będzie zachęcało osoby, które uzyskają wyższe 
kwalifikacje do pozostania w systemie 
publicznej ochrony zdrowia. Wyrównanie 
stawki niezależnie od kwalifikacji zachęca 
psychoterapeutów do odchodzenia do 
prywatnego sektora. 

waga punktowa (kolumna N) 
 
gdy sesję prowadzi osoba po II 
roku szkolenia do certyfikatu/ 
specjalizacji 
waga punktowa 18,37 
 
gdy sesję prowadzi specjalista 
psychoterapii dzieci i 
młodzieży/psychoterapeuta z 
certyfikatem 
waga punktowa 22,5 

14. Ogólnopolski 
Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Piotra 
Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 

załącznik 1a do 
projektu 
rozporządzenia 

wiersze 16, 40, 
kolumny H i N 

sesja 
psychoterapii 
indywidualnej 
(50 - 70 minut) 

niska wycena usługi 
psychoterapii spowoduje 
odpływ osób mających 
kwalifikacje do jej 
wykonywania z sektora 
państwowego do 
prywatnego 

1. Wyższa wycena sesji psychoterapii 
indywidualnej pozwoli na lepsze 
wynagrodzenie osób mających kwalifikacje do 
jej prowadzenia i będzie podstawą do 
zatrzymania ich odpływu do sektora 
prywatnego. Tym samym wyższa wycena 
usługi umożliwia pozyskanie kwalifikowanych 
osób do wykonywania omawianych usług. 
2. konieczne jest zróżnicowanie stawek (tak 
jak było przed zmianą w wagach punktowych 

proponujemy zmianę: 
waga punktowa (kolumna N) 
 
gdy sesję prowadzi osoba po II 
roku szkolenia do certyfikatu/ 
specjalizacji 
waga punktowa 13,18 
 
gdy sesję prowadzi specjalista 
psychoterapii dzieci i 
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- I poziom 
referencyjny (1 
godzina pracy 
personelu) 

 

 

 

 

 

od 1 stycznia 2022 r.) w zależności od 
kwalifikacji: wyższa waga punktowa za usługę 
wykonywaną przez osobę z certyfikatem 
psychoterapeuty lub specjalizacją w 
psychoterapii dzieci i młodzieży i niższa waga 
punktowa w przypadku osób po ukończonym 
drugim roku szkolenia do certyfikatu lub 
szkolenia specjalizacyjnego. Takie rozwiązanie 
będzie zachęcało osoby, które uzyskają wyższe 
kwalifikacje do pozostania w systemie 
publicznej ochrony zdrowia. Wyrównanie 
stawki niezależnie od kwalifikacji zachęca 
psychoterapeutów do odchodzenia do 
prywatnego sektora. 

młodzieży/psychoterapeuta z 
certyfikatem 
waga punktowa  16,5 

 

Uwagi przygotował Aleksander Waś - Członek Zarządu Krajowego OZZP 

 

 

 


