
LP nr oświadczenia nazwa świadczeniodawcy miejscowość śwd. ulica śwd.
1 PSY_0001 SZPITAL	  MAZOWIECKI	  W	  GARWOLINIE GARWOLIN AL.	  LEGIONÓW	  11

2 PSY_0002 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  SPECJALISTYCZNY	  PSYCHIATRYCZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ SŁUPSK WOJSKA	  POLSKIEGO	  50

3 PSY_0003 MAZOWIECKIE	  CENTRUM	  PSYCHIATRII	  "DREWNICA"	  SP.	  Z	  O.	  O. ZĄBKI RYCHLIŃSKIEGO	  1

4 PSY_0004 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  SZPITAL	  DLA	  NERWOWO	  I	  PSYCHICZNIE	  CHORYCH	  W	  MIĘDZYRZECZU MIĘDZYRZECZ POZNAŃSKA	  109

5 PSY_0005 ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  BRODNICY BRODNICA WIEJSKA	  9

6 PSY_0007 NZOZ	  "SZPITAL	  LIPNO"	  UTWORZONY	  PRZEZ	  SZPITAL	  LIPNO	  SPÓŁKA	  Z	  O.O. LIPNO NIESZAWSKA	  6

7 PSY_0008 SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  W	  KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA A.	  PIECHOWSKIEGO	  36

8 PSY_0009 RODZINNE	  CENTRUM	  ZDROWIA OTWOCK GRUNWALDZKA	  13

9 PSY_0010 MEDISON	  SPÓŁKA	  Z	  OGRANICZONĄ	  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	  W	  KOSZALINIE KOSZALIN SŁONECZNA	  15

10 PSY_0011 WOJEWÓDZKI	  SZPITAL	  NEUROPSYCHIATRYCZNY	  IM.	  DR	  EMILA	  CYRANA	  W	  LUBLIŃCU LUBLINIEC GRUNWALDZKA	  48

11 PSY_0012 NIEPUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  "PROMEDICA" CHOJNICE MŁODZIEŻOWA	  35

12 PSY_0013 SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  IM.	  DR.	  J.	  BABIŃSKIEGO	  W	  KRAKOWIE	  -‐	  LECZNICTWO	  SZPITALNE KRAKÓW BABIŃSKIEGO	  29

13 PSY_0014 SPECJALISTYCZNY	  PSYCHIATRYCZNY	  ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  IM.	  PROFESORA	  ANTONIEGO	  KĘPIŃSKIEGO	  W	  JAROSŁAWIU JAROSŁAW KOŚCIUSZKI	  18

14 PSY_0015 WOJEWÓDZKI	  SZPITAL	  PSYCHIATRYCZNY	  W	  ZŁOTORYI ZŁOTORYJA SZPITALNA	  9

15 PSY_0016 SP	  ZOZ	  SZPITAL	  PSYCHIATRYCZNY TOSZEK GLIWICKA	  5

16 PSY_0017 WOJEWÓDZKI	  SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  IM.	  MARII	  SKŁODOWSKIEJ	  -‐	  CURIE	  W	  ZGIERZU ZGIERZ PARZĘCZEWSKA	  35

17 PSY_0018 SPECJALISTYCZNY	  PSYCHIATRYCZNY	  ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ BIELSKO-BIAŁA OLSZÓWKA	  102

18 PSY_0020 NSZOZ	  PORADNIA	  PSYCHIATRYCZNO-‐PSYCHOLOGICZNA	  "GOSPODY-‐MED" GDAŃSK GOSPODY	  7

19 PSY_0023 SAMODZIELNY	  WOJEWÓDZKI	  PUBLICZNY	  ZESPÓŁ	  ZAKŁADÓW	  PSYCHIATRYCZNEJ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  IM.	  DR	  BARBARY	  BORZYM	  W	  
RADOMIU RADOM KRYCHNOWICKA	  1

20 PSY_0024 OŚRODEK	  TERAPII	  UZALEŻNIEŃ	  TERRA KROŚNICE PARKOWA	  5

21 PSY_0025 WOJEWÓDZKI	  SAMODZIELNY	  ZESPÓŁ	  PUBLICZNYCH	  ZAKŁADÓW	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  IM.PROF.	  EUGENIUSZA	  WILCZKOWSKIEGO	  W	  
GOSTYNINIE GOSTYNIN ZALESIE	  1

22 PSY_0026 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  PSYCHIATRYCZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  IM.	  DR.	  STANISŁAWA	  DERESZA	  W	  CHOROSZCZY CHOROSZCZ PLAC	  	  Z.	  BRODOWICZA	  1

23 PSY_0027 FUNDACJA	  ŚW.	  ELŻBIETY	  WĘGIERSKIEJ	  W	  CIESZYNIE CIESZYN KATOWICKA	  1

24 PSY_0028 NIEPUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  "MEDICO" KOLBUDY PLAC	  KASZUBSKI	  7

25 PSY_0029 SZPITAL	  NEUROPSYCHIATRYCZNY	  IM.	  PROF.	  MIECZYSŁAWA	  KACZYŃSKIEGO	  SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  
LUBLINIE LUBLIN ABRAMOWICKA	  2

26 PSY_0030 SZPITAL	  DZIECIĘCY	  IM.	  ŚW.	  LUDWIKA KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE STRZELECKA	  2-‐2A

27 PSY_0031 WOJEWÓDZKI	  SZPITAL	  PSYCHIATRYCZNY	  IM.	  PROF.	  TADEUSZA	  BILIKIEWICZA	  W	  GDAŃSKU GDAŃSK SREBRNIKI	  17

28 PSY_0032 WOJEWÓDZKI	  OŚRODEK	  LECZNICTWA	  ODWYKOWEGO	  I	  ZAKŁAD	  OPIEKUŃCZO	  -‐	  LECZNICZY	  W	  GORZYCACH GORZYCE ZAMKOWA	  8

29 PSY_0033 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZOZ	  -‐	  OŚRODEK	  TERAPII	  UZALEŻNIEŃ	  OD	  ALKOHOLU SZCZECIN OSTROWSKA	  7

30 PSY_0034 MAZOWIECKIE	  SPECJALISTYCZNE	  CENTRUM	  ZDROWIA	  	  IM.PROF.	  JANA	  MAZURKIEWICZA	  W	  PRUSZKOWIE PRUSZKÓW PARTYZANTÓW	  2/4

31 PSY_0035 PORADNIA	  LECZENIA	  UZALEŻNIEŃ	  W	  GDAŃSKU GDAŃSK ZAKOPIAŃSKA	  37

32 PSY_0036 ZAKŁAD	  OPIEKUŃCZO	  LECZNICZY TARNÓW KWIATKOWSKIEGO	  15

33 PSY_0037 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZESPÓŁ	  ZAKŁADÓW	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  POWIATOWY	  SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  W	  STALOWEJ	  WOLI STALOWA WOLA STASZICA	  4

34 PSY_0038 114	  SZPITAL	  WOJSKOWY	  Z	  PRZYCHODNIĄ	  SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  PRZEMYŚLU PRZEMYŚL SŁOWACKIEGO	  85

35 PSY_0039 NIEPUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  SZPITAL	  ŚW.	  ANNY	  W	  PIASECZNIE PIASECZNO MICKIEWICZA	  39.

36 PSY_0041 CENTRUM	  PEDIATRII	  IM.JANA	  PAWŁA	  II	  W	  SOSNOWCU	  SPÓŁKA	  Z	  OGRANICZONA	  ODPOWIEDZIALNOSCIA SOSNOWIEC GABRIELI	  ZAPOLSKIEJ	  3

37 PSY_0042 ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  NIDZICY NIDZICA MICKIEWICZA	  23

38 PSY_0043 PZOL	  SPÓŁKA	  Z	  OGRANICZONĄ	  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE GRANICZNA	  7

39 PSY_0044 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  DZIECIĘCY	  SZPITAL	  KLINICZNY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE MARSZAŁKOWSKA	  24

40 PSY_0045 SAMODZIELNY	  ZESPÓŁ	  PUBLICZNYCH	  ZAKŁADÓW	  LECZNICTWA	  OTWARTEGO	  WARSZAWA	  WAWER WARSZAWA DR	  JÓZEFA	  STRUSIA	  4/8

41 PSY_0046 SZPITAL	  WOJEWÓDZKI	  NR	  2	  IM.	  ŚW.	  JADWIGI	  KRÓLOWEJ	  W	  RZESZOWIE RZESZÓW LWOWSKA	  60

42 PSY_0048 WOJEWÓDZKI	  SZPITAL	  DLA	  NERWOWO	  I	  PSYCHICZNIE	  CHORYCH	  W	  BOLESŁAWCU BOLESŁAWIEC ALEJA	  TYSIĄCLECIA	  30

43 PSY_0049 SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  W	  BRZOZOWIE	  PODKARPACKI	  OŚRODEK	  ONKOLOGICZNY	  IM.	  KS.	  B.	  MARKIEWICZA BRZOZÓW KS.	  J.	  BIELAWSKIEGO	  18

44 PSY_0050 SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY CHRZANÓW TOPOLOWA	  16

45 PSY_0051 NZOZ	  "PRZYCHODNIA	  ZABOBRZE-‐1" JELENIA GÓRA OGIŃSKIEGO	  1B

46 PSY_0052 SAMODZIELNY	  WOJEWÓDZKI	  ZESPÓŁ	  PUBLICZNYCH	  ZAKŁADÓW	  PSYCHIATRYCZNEJ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  WARSZAWIE WARSZAWA NOWOWIEJSKA	  27

47 PSY_0053 WOJSKOWA	  SPECJALISTYCZNA	  PRZYCHODNIA	  LEKARSKA	  SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  RZESZOWIE RZESZÓW LANGIEWICZA	  4

48 PSY_0054 SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  BIELSKU	  PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA	  1

49 PSY_0055 SPECJALISTYCZNY	  PSYCHIATRYCZNY	  ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  W	  ŁODZI ŁÓDŹ-BAŁUTY ALEKSANDROWSKA	  159

50 PSY_0056 DZIENNY	  OŚRODEK	  PSYCHIATRII	  I	  ZABURZEŃ	  MOWY	  DLA	  DZIECI	  I	  MŁODZIEŻY WROCŁAW WOŁOWSKA	  9

51 PSY_0057 NIEPUBLICZNY	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ	  CENTRUM	  OPIEKI	  MEDYCZNEJ	  "AUTYZM" KOSZALIN Al.	  Armii	  Krajewie	  3a/GEN.	  
ANDERSA	  26

52 PSY_0058 REGIONALNY	  SZPITAL	  W	  KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG ŁOPUSKIEGO	  31

53 PSY_0059 ZESPÓŁ	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ ROPCZYCE KS.	  KARD.	  ST.	  
WYSZYŃSKIEGO	  54

54 PSY_0060 INSTYTUT	  MATKI	  I	  DZIECKA WARSZAWA KASPRZAKA	  17	  A

55 PSY_0061 MAZOWIECKI	  SZPITAL	  SPECJALISTYCZNY	  IM.	  DR	  JÓZEFA	  PSARSKIEGO	  W	  OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA AL.	  JANA	  PAWŁA	  II	  120A

56 PSY_0062 WOJEWÓDZKIE	  CENTRUM	  PSYCHIATRII	  DŁUGOTERMINOWEJ	  W	  STRONIU	  ŚLĄSKIM STRONIE ŚLĄSKIE MORAWKA	  1

57 PSY_0063 ZESPÓŁ	  LECZNICTWA	  AMBULATORYJNEGO	  ŻOLIBORZA,	  BIELAN	  I	  ŁOMIANEK. WARSZAWA SZAJNOCHY	  8

58 PSY_0064 109	  SZPITAL	  WOJSKOWY	  Z	  PRZYCHODNIĄ	  SAMODZIELNY	  PUBLICZNY	  	  ZAKŁAD	  OPIEKI	  ZDROWOTNEJ SZCZECIN KS.PIOTRA	  SKARGI	  9-‐11

59 PSY_0065 STOWARZYSZENIE	  MONAR	  OŚRODEK	  LECZENIA,	  TERAPII	  I	  REHABILITACJI	  UZALEŻNIEŃ	  W	  KAMIENIU KAMIEŃ RYMAŃSKI KAMIEŃ	  5

60 PSY_0066 ZAKŁAD	  LECZNICTWA	  AMBULATORYJNEGO	  W	  CHRZANOWIE CHRZANÓW SOKOŁA	  19

61 PSY_0067 PORADNIA	  ZDROWIA	  PSYCHICZNEGO	  BEATA	  I	  DARIUSZ	  BORKOWSCY	  SPÓŁKA	  PARTNERSKA KOŁOBRZEG KUPIECKA	  5A

W	  nawiązaniu	  do	  §1	  ust.	  17	  ZARZĄDZENIA	  Nr	  54/2015	  PREZESA	  AGENCJI	  OCENY	  TECHNOLOGII	  MEDYCZNYCH	  I	  TARYFIKACJI	  z	  dnia	  24	  czerwca	  	  2015	  r.	  w	  sprawie	  zmiany	  Zarządzenia	  Nr	  
40/2015	  Prezesa	  Agencji	  Oceny	  Technologii	  Medycznych	  i	  Taryfikacji	  z	  dnia	  2	  stycznia	  2015	  r.	  w	  sprawie	  postępowania	  dotyczącego	  wyłaniania	  przez	  Agencję	  Oceny	  Technologii	  Medycznych	  i	  
Taryfikacji	  podmiotów	  innych	  niż	  podmioty	  zobowiązane	  do	  finasowania	  świadczeń	  opieki	  zdrowotnej	  ze	  środków	  publicznych,	  z	  którymi	  zawierane	  są	  umowy	  o	  pozyskanie	  danych	  
niezbędnych	  do	  ustalania	  taryfy	  świadczeń	  Agencja	  Oceny	  Technologii	  Medycznych	  i	  Taryfikacji	  publikuje	  Wykaz	  Podmiotów	  z	  którymi	  zawrze	  umowy	  dotyczący	  przygotowania	  i	  przekazania	  
danych	  niezbędnych	  do	  ustalenia	  taryfy	  z	  zakresu	  opieki	  psychiatrycznej	  i	  leczenia	  uzależnień


