
Projekt z dnia 12 stycznia 2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia                       2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert

w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3)) w załączniku nr 4 

w tabeli nr 1 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ” wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych” w lp. I 

kryterium „Jakość”, w kategorii „1. Personel” w ocenianym warunku ppkt 1.4. w pkt 2 po 

wyrazach „metodą terapii psychodynamicznej” dodaje się „lub humanistyczno-

doświadczeniowej lub integracyjnej lub psychoanalitycznej lub”;

2) użyte w:

a) części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych” w lp. 

I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.4. w części wspólnej 

punktów,

b) części 3 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla chorych 

somatycznie” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w  ppkt 1.7.,

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 2217, 
1773, 1834, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 
852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428 
oraz z 2021 r. poz. 307, 637, 749 i 1765.
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c) części 6 „Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej” w lp. 

I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.5.,

d) części 7 „Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych” 

w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6.,

e) części 8 „Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci 

i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6.,

f) części 9 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

podstawowego zabezpieczenia” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” 

w ppkt 1.6.,

g) części 10 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” 

w ppkt 1.6.,

h) części 11 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii 

„1. Personel” w ppkt 1.6.,

i) części 16 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w hostelu” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w  

ppkt 1.3.,

j) części 31„Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla 

dorosłych” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.2.,

k) części 32 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne 

rehabilitacyjne dla dorosłych” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” 

w ppkt 1.2.,

l) części 34 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii 

„1. Personel” w ppkt 1.7.,

m) części 35 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne 

geriatryczne” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.3.,

n) części 36 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń 

nerwicowych” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.2., 

ppkt 1.6. i ppkt 1.7.,
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o) części 40 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dorosłych” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.4. i 

ppkt 1.5.,

p) części 41 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dzieci i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w  ppkt 1.3. 

i ppkt 1.14.,

q) części 42 „Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic” w lp. I kryterium „Jakość” 

w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.5.,

r) części 43 „Przedmiot postępowania: Świadczenia seksuologiczne i patologii 

współżycia” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.11.,

s) części 45 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne” w lp. I kryterium 

„Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.3.,

t) części 46 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym 

lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju” w lp. I kryterium „Jakość” 

w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.10. i  ppkt 1.11.,

u) części 47 „Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)” w lp. I 

kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6.,

v) części 48 „Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień” w lp. I kryterium 

„Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.5. i ppkt 1.6.,

w) części 49 „Przedmiot postępowania: Świadczenia antynikotynowe” w lp. I kryterium 

„Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6. i ppkt 1.7.,

x) części 50 „Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i 

współuzależnienia” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w  ppkt 1.5. 

i ppkt 1.6.,

y) części 51 „Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci 

i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6. i ppkt 

1.7.,

z) części 52 „Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych innych niż alkohol” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii ”1. 

Personel” w ppkt 1.6. i ppkt 1.7.

 w  różnym przypadku wyrazy „osoba prowadząca psychoterapię” zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami „osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty”;
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3) w części 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży” 

w lp. I w kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.7.:

a) w pkt 1 wyrazy „prowadząca psychoterapię” zastępuje się wyrazami „posiadająca 

certyfikat psychoterapeuty”,

b) w pkt 2 po wyrazach „metodą terapii psychodynamicznej” dodaje się wyrazy 

„lub humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej lub psychoanalitycznej 

lub”,

c) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3–4 w brzmieniu:

„3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu 

dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem 

programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).”;

4) w części 8 „Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci 

i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.6. po wyrazach 

„Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty” dodaje się wyrazy: „lub specjalista w 

dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”;

5) w części 11 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach 

wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii 

„1. Personel” w ppkt 1.6. po wyrazach „Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty” 

dodaje się wyrazy: „lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”;

6) w części 16 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w hostelu” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.3. 

po wyrazach „Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty” dodaje się wyrazy: „lub 

specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”;

7) w części 33 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne 

rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. 

Personel” ppkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub specjalista w dziedzinie 

psychoterapii dzieci i młodzieży – równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.”;

8) w części 41 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla 

dzieci i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w ppkt 1.13 i 
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ppkt 1.14. po wyrazach „osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty” 

dodaje się wyrazy „lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub 

osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku 

naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia 

specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 

r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

psychoterapii dzieci i młodzieży”;

9) w części 51 „Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci 

i młodzieży” w lp. I kryterium „Jakość” w kategorii „1. Personel” w:

a) ppkt 1.6. po wyrazach „ Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty” dodaje się 

wyrazy „lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”,

b) ppkt 1.7. po wyrazach „Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty” dodaje się 

wyrazy „lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”;

10) części 54–56 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje 

się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Anna Skowrońska-Kotra
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach”. 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 4 do 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 

(Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Zmiany wynikają ze zmian 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 

i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2400), zwanego dalej „rozporządzeniem koszykowym”.

Rozporządzenie koszykowe wprowadza zmiany w warunkach realizacji poszczególnych 

świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczą przede wszystkim zmiany warunków, jakie są 

obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu 

opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Zmiany 

dotyczą głównie personelu oraz organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rozporządzeniem koszykowym rozszerzono także zakres świadczeń realizowanych przez 

specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, przez osoby posiadające decyzję 

ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za 

równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, 

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) oraz przez 

osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. 

Zmiany przedstawione w projekcie rozporządzenia mają na celu dostosowanie kryteriów 

wyboru ofert do wskazanych zmian i obejmują w szczególności następujące modyfikacje: 

1) w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczenia 

gwarantowanego: zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 

dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, jako jednego z dwóch możliwych 

wariantów realizacji świadczeń na I poziomie referencyjnym, projekt rozporządzenia 
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przewiduje dodanie nowego przedmiotu postępowania o ww. nazwie, z zachowaniem 

takich samych warunków kryterialnych, jak w obecnie obowiązującym przedmiocie 

postępowania: „ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej 

dla dzieci i młodzieży -I poziom referencyjny”;

2) w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczeń 

gwarantowanych: „CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny”, określono 

kryteria  wyboru ofert w dwóch przedmiotach postępowania na ww. poziomie. Ponadto 

w związku z ograniczeniem w rozporządzeniu koszykowym wymagań dotyczących 

personelu udzielającego świadczeń w ramach poradni zdrowia psychicznego oraz w 

ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci, w 

rozporządzeniu odpowiednio obniżono warunki premiujące personel; utworzono także 

osobno oceniane warunki dla świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego 

oraz na oddziałach dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

W obu wariantach przedmiotu postępowań dodano oceniane warunki w kryteriach: jakość 

oraz kompleksowość oraz dostępność w celu przyczynienia się do wyboru najlepszych 

ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz podniesienia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3) w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji świadczeń na III poziomie referencyjnym 

(świadczenia ambulatoryjne realizowane w ramach  obligatoryjnego poziomu II) 

dostosowano oceniane warunki do świadczeń udzielanych w oddziale szpitalnym, izbie 

przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym; wobec powyższego, w przedmiocie 

postępowania „ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III 

poziom referencyjny” w lp. 1 kryterium „jakość” w kategorii „1.Personel”, w ocenianym 

ilościowo warunku 1.2., 1.3. oraz 1.4. określono liczbę etatów przeliczeniowych na liczbę 

łóżek; dodatkowo, w konsekwencji usunięcia rozporządzeniem koszykowym 

obligatoryjnego wymogu realizacji świadczeń przez pedagoga, lub logopedę, lub 

neurologopedę, lub dietetyka,  lub fizjoterapeutę wymiennie z terapeutą zajęciowym, 

oddzielnie będzie premiowana obecność ww. personelu;

4) na wszystkich poziomach referencyjnych w kryterium „jakość” kategorię „monitorowanie 

procesu psychoterapii” zamieniono na kategorię „monitorowanie procesu udzielania 

świadczeń”;  w oparciu o rekomendację ekspertów dodano oceniany warunek: 

„Superwizja zespołu”, zdefiniowany jako „udokumentowane, systematyczne zewnętrzne 
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monitorowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego przez zespół 

specjalistów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone – co najmniej 8 razy 

w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym 

ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we 

wskazanym okresie”;

5) zaproponowano zmianę dotychczasowego określenia „osoba prowadząca psychoterapię” 

na „osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty”, co wynika ze zmiany określenia 

definiowanego w rozporządzeniu koszykowym i jest podyktowane zgłaszanymi przez 

środowisko psychoterapeutów postulatami oraz potocznym rozumieniem definicji 

w poprzednim brzmieniu, które było błędnie interpretowane; zmiana określenia ma na 

celu zwiększenie społecznego zaufania do osób realizujących świadczenia sesji 

psychoterapii oraz podkreślenie faktu zdobycia formalnych kwalifikacji przez tych 

specjalistów, jest to szczególnie istotne w kontekście braku regulacji ustawowej 

dotyczącej zawodu psychoterapeuty;

6) wprowadzono aktualizację, w ramach definicji, listy metod o udowodnionej naukowo 

skuteczności, w oparciu o rekomendację ekspertów;

7) poszerzono i dostosowano w przedmiotach postępowań określonych w częściach: 2, 5, 8, 

11, 16, 33, i 41 katalog premiowanego personelu odpowiednio o: 

a) specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, 

b) osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku 

naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu 

szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297),

c) osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży”; 

premiowanie konkretnego personelu uzależniono od charakteru obowiązującego 

dotychczas kryterium, tj. kryterium jakościowego (np. premiowanie personelu o 

wyższych kwalifikacjach zawodowych) lub kryterium ilościowego 

(np. premiowanie większej liczby etatów wśród personelu).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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