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OBWIESZCZENIE 

PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI  

Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R.  

W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH 

Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

 

Na podstawie art. 31lb ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.), ustala się na dzień 

21 stycznia 2022 r. taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień dla dzieci i młodzieży, stanowiące załącznik do obwieszczenia. 

 

 

                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                          /dokument podpisany elektronicznie/ 
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Załącznik do Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

Taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży 

Podsumowanie problemu decyzyjnego 

W związku ze zleceniem Ministra Zdrowia (pisma w sprawie: z dnia z 24.02.2021 r. znak ZPP.743.32.2021.MS, z dnia z 8.06.2021 znak ZPP.743.67.2021.MS 

oraz z dnia 14.10.2021 r. znak ZPP.743.105.2021.MS) przeprowadzono aktualizację taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru opieki psychiatrycznej 

i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży udzielanych na I, II i III poziomie referencyjnym, realizowanych przez: 

• Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, 

• Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, 

• Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny, 

• Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II poziom referencyjny, 

• Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny. 

Taryfy  

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Zespół środowiskowej opieki  

psychologicznej i  

psychoterapeutycznej dla  

dzieci i młodzieży – I poziom  

referencyjny 

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom 

referencyjny 

1 058,15 

Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.) 8,86 

Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.) 13,29 

Porada psychologiczna (25-35 min.) 4,43 

Porada psychologiczna (50-70 min.) 8,86 

Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.) 8,86 

Sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80-100 min.) 14,62 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80-100 min.) 29,24 

Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.) 31,90 

Sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 min.) 8,86 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący (80-100 min.) 13,29 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 8,86 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących (80-100 min.) 26,58 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 17,72 

Wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 min.) 6,65 

Ośrodek środowiskowej  

opieki psychologicznej  

i psychoterapeutycznej dla  

dzieci i młodzieży - I poziom  

referencyjny 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom 

referencyjny 

2 116,30 

Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.) 8,86 

Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.) 13,29 

Porada psychologiczna (25-35 min.) 4,43 

Porada psychologiczna (50-70 min.) 8,86 

Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.) 8,86 

Sesja psychoterapii rodzinnej – jeden prowadzący (80-100 min.) 14,62 

Sesja psychoterapii rodzinnej – dwóch prowadzących (80-100 min.) 29,24 

Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.) 31,90 

Sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 min.) 8,86 
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ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący (80-100 min.) 13,29 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 8,86 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa – dwóch prowadzących (80-100 min.) 26,58 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 17,72 

Wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 min.) 6,65 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i 

Młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II 

poziom referencyjny 

Porada lekarska diagnostyczna (50-70 min.) 18,37 

Porada lekarska terapeutyczna (50-70 min.) 18,37 

Porada lekarska kontrolna (25-35 min.) 9,19 

Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.) 11,77 

Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.) 17,66 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 min.) 25,27 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 18,37 

Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.) 11,77 

Sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 min.) 19,43 

Sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 min.) 35,83 

Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.) 39,08 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i 

młodzieży – II poziom referencyjny 

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 24,77 

Porada lekarska diagnostyczna (50-70 min.) 18,37 



Taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży 

 

5/5 

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE* NAZWA ŚWIADCZENIA JEDNOSTKOWEGO TARYFA 

Porada lekarska terapeutyczna (50-70 min.) 18,37 

Porada lekarska kontrolna (25-35 min.) 9,19 

Porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 min.) 11,77 

Porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 min.) 17,66 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 min.) 25,27 

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 min.) 18,37 

Sesja psychoterapii indywidualnej (50-70 min.) 11,77 

Sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 min.) 19,43 

Sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 min.) 35,83 

Sesja psychoterapii grupowej (80-100 min.) 39,08 

Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej 

Opieki Psychiatrycznej – III poziom 

referencyjny 

Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 
51,24 

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2400) 

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień tj. 10,35 zł. 

 

                                                                                                                                                                                                      PREZES 

                                                                                    dr n. med. Roman Topór-Mądry  

                                                                                      /dokument podpisany elektronicznie/ 


