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Pan

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w nawiązaniu do pisma z dnia 20 maja 2020 r. znak: V.7016.44.2020.JK w sprawie 

możliwości udzielania świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci 

i młodzieży osobom powyżej 18 roku życia, uprzejmie informuję, zakres uprawnień 

świadczeniobiorców do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna 

i leczenie uzależnień, określony jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

9 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna 

i leczenie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, które określa świadczenia gwarantowane przysługujące osobom 

uprawnionych do świadczeń. 

Zgodnie z definicją świadczenia gwarantowanego określonego w lp. 3 załącznika nr 4 

do rozporządzenia, świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 

obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami 

psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub zaburzeniami 

funkcjonowania życiowego. 

Mając powyższe na uwadze w mojej opinii przepisy projektu z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 

2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, są spójne z przepisami 

rozporządzenia. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż powyższy akt prawny wydaje Minister Zdrowia, 

na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1373, z późń. zm.), w związku z czym 
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Fundusz nie posiada kompetencji do zmiany przepisów rozporządzenia. Narodowy Fundusz 

Zdrowia jako państwowa jednostka organizacyjna jest zobowiązany do działania w ramach 

prawa. 
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