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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Zygmunta Frankiewicza  Senatora 

RP na 4 Posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 lutego 2020 r. w sprawie finansowania 

ośrodków rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących informacji.

1. W jakim terminie Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu ze Śląskim Oddziałem 
Wojewódzkim NFZ przeanalizuje kwestię wyceny świadczeń oraz kiedy nastąpi 
podwyższenie ceny za punkt w województwie śląskim?

Odnosząc się do kwestii dotyczącej podwyższenia wyceny ww. świadczeń, uprzejmie 

informuję, ze zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

27 czerwca 2019 r., od 1 lipca 2019 r. w przedmiotowym rodzaju świadczeń zwiększono 

wartość wagi punktowej we wszystkich zakresach, w tym w rehabilitacji dzieci z  

zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym o 10%. Jest to jeden z 

najwyższych średnich wzrostów wyceny wartości punktowej we wszystkich rodzajach 

świadczeń. Ww. zmiany uwzględniają ponoszone przez świadczeniodawców rosnące 

koszty, będące pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej.

Odnosząc się do kwestii  wysokości ceny za punkt w woj. śląskim, Śląski OW NFZ  

poinformował, że w średnia cena za punkt rozliczeniowy w Śląskim OW NFZ wynosi 0,99 

zł. Na 39 podpisanych umów, jedynie w 7 przypadkach cena jest poniżej 1,00 zł. 
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Ponadto Śląski OW NFZ poinformował, że rokrocznie zwiększa środki finansowe 

w zakresie finansowania ośrodków rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, starając 

się sfinansować wszystkie świadczenia zrealizowane na rzecz dzieci korzystających 

z kompleksowej terapii w ośrodku. Wartości pierwotne kontraktów w tym zakresie na 

przestrzeni ostatnich 5 lat  wzrosły o 19% (z kwoty ok. 22,9 mln zł w roku 2015 do kwoty 

ok. 27,3 mln zł w roku 2019). 

Ponadto nakłady na rehabilitację leczniczą (w tym w ww. zakresie) w Śląskim OW NFZ 

w latach 2015-2019 również wzrosły o ok. 22,4%, tj. o kwotę 60,6 mln zł.

Planowane jest dalsze zwiększanie środków w ww. zakresie w ramach realizacji planu 

finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2020.

2. Czy Ministerstwo Zdrowia przeanalizuje koszty funkcjonowania ośrodków 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zaplanuje dodatkowe środki, 
uwzględniające wzrost kosztów utrzymania tych placówek?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia uwzględni w finansowaniu ośrodków taki czynnik, 
jak wzrost wynagrodzeń specjalistów spowodowany wzrostem płacy minimalnej 
czy powstaniem pracowniczych planów kapitałowych?

Odnosząc się do kwestii dotyczącej weryfikacji wycen ww. świadczeń medycznych  

uwzględniającej zwiększające się  koszty  funkcjonowania podmiotów leczniczych 

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 31la ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, taryfikacja 

świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu taryfikacji Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  sporządzanego na rok kalendarzowy. 

Decyzja o umieszczeniu danej grupy świadczeń w planie taryfikacji podejmowana jest 

przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów do których należą: sytuacja 

epidemiologiczna i procesy demograficzne zachodzące w Polsce, szczególne potrzeby 

wybranych grup pacjentów, znaczenie finansowe dla systemu ochrony zdrowia, koszty 

społeczne oraz istotność z punktu widzenia priorytetów polityki zdrowotnej państwa. 

Mając na uwadze powyższe należy zwrócić uwagę, że przegląd wycen procedur 

medycznych realizowanych w zakresie udzielanych świadczeń gwarantowanych, 

odbywa się systematycznie.
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Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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