
 

   

Warszawa, 18.06.2021 r.   
 

CML/0197/06/2021/BO/BR 

 

Pan 

Filip Nowak 

p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie zmiany wyceny świadczeń  

z zakresu rehabilitacji leczniczej, mając na uwadze oczekiwania pacjentów i pracowników 

podmiotów leczniczych, ponownie zwracamy się do Pana Prezesa  z uprzejmą prośbą o zwrócenie 

szczególnej uwagi na kwestie niedoszacowanych procedur medycznych z zakresu rehabilitacji 

leczniczej.  

W obecnej chwili niezwykle ważną kwestią jest zwiększenie nakładów finansowych na tę 

niezwykle ważną dziedzinę medycyny, szczególnie w dobie pandemii i konieczności zwiększenia 

dostępności do opieki rehabilitacyjnej. Dofinansowanie poprzez przeszacowanie świadczeń jest 

rozwiązaniem optymalnym, jednak planowane zmiany oczekiwane przez całe środowisko 

rehabilitacji muszą być wdrożone znacznie wcześniej niż w planowanym pierwotnie terminie 

październikowym. Tym samym wnosimy, aby Zarządzenie Pana Prezesa Nr 65/2021/DSOZ 

obowiązywało od dnia 1 sierpnia 2021 r.  Najpóźniej w miesiącach wakacyjnych pracownicy 

podmiotów medycznych muszą otrzymać tak długo oczekiwane podwyżki. Zaznaczamy, iż nie 

chodzi o regulacje płac wynikające z nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Zasadniczą sprawą jest konieczność zapewnienia środków na zwyżki wynagrodzeń zasadniczych 

pozostałych pracowników medycznych, z których wielu nie było beneficjentami regulacji 

płacowych od kilku lat.    

Równie istotną sprawą jest dokonanie wyceny poszczególnych świadczeń.  Ze względu na 

dużą dynamikę rynkową i aktualną sytuację ekonomiczną, celowym działaniem byłoby 

zaktualizowanie wysokości wyszacowań w sposób umożliwiający niezakłóconą ciągłość realizacji 

usług medycznych. Zgadzamy się z Panem Prezesem co do twierdzenia, iż indywidualna praca  

z pacjentem w ramach kinezyterapii jest wiodącym elementem rehabilitacji – musi więc być 

należycie wyceniona.  

Proponujemy, aby w Zarządzeniu Pana Prezesa Nr 65/2021/DSOZ zwiększyć kinezyterapię 

o 10%, wycenę fizykoterapii o 50% w zabiegach wymagających bezpośredniego udziału 

fizjoterapeuty, a w pozostałych zabiegach o 25 %. 

Zabiegi fizykalne są bardzo istotne w procesie rehabilitacji – np. w ostrej fazie bólowej, 

pourazowej, poparzeniowej – dlatego nie możemy pomijać tych zabiegów dla dobra pacjentów  

i ich szybszego powrotu do zdrowia. 
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Wnosimy również, aby w znowelizowanym Zarządzeniu Pana Prezesa NFZ Nr 65/2021/DSOZ 

dołączyć podwyżkę osobodnia w rehabilitacji stacjonarnej o 10 %, a w rehabilitacji neurologicznej 

– która jest aktualnie niedoszacowana i deficytowa – o 35 %. Brak znacznego dofinansowania 

spowoduje likwidację tak ważnego dla pacjentów leczenia. 

Mając na uwadze konieczność regulacji finansowania świadczeń zapewniających 

bezpieczne warunki pracy personelu i wysoki poziom leczenia, proszę o uwzględnienie naszych 

propozycji. 

 

 

          Z wyrazami szacunku 

 

Wiceprezydent Pracodawców RP                                    Wiceprezydent Pracodawców RP 

 

 

           Dr Andrzej Mądrala                                   Jerzy Karwowski 

 


