
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 4. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ośrodki rehabilitacyjne powstawały przez wiele lat. Wynikało to z realnej potrzeby społeczeństwa, tzn. 

z potrzeby zapewnienia podstawowego zakresu świadczeń na rzecz poszkodowanych dzieci. Powstawały one 

często dzięki determinacji lokalnych środowisk i niosły pomoc zarówno dzieciom z niepełnosprawnościami, 

jak i tą niepełnosprawnością zagrożonym. Ich los jest jednak uzależniony od wysokości kontraktów zawar-

tych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zwracam się do Pana Ministra na prośbę środowiska śląskich ośrodków rehabilitacyjnych – które zajmują 

się wspomnianą wyżej rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnościami – które z niepokojem patrzy na relatyw-

ne zmniejszanie nakładów finansowych na rehabilitację leczniczą, rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego w ośrodku czy oddziale leczniczym. Na ten problem zwraca również uwagę Najwyższa Izba 

Kontroli. 

Ogłaszana w trakcie konkursu ofert tzw. cena oczekiwana za punkt na świadczenia w rodzaju: rehabilita-

cja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale leczniczym, w ostatnim postępowaniu 

konkursowym w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ niezmiennie, jak przez ostatnie 10 lat, wynosiła 1 zł 

za punkt. W innych oddziałach NFZ te kwoty są inne. I tak np. średnio 1,19 zł, a maksymalnie 2 zł w woje-

wództwie mazowieckim. 

Różnice za punkt nie są duże, jednak należy zauważyć, że zsumowane w przeliczeniu na osobodzień sta-

nowią znacząco różne kwoty, np. w województwie śląskim średnia cena za osobodzień za 77 punktów wyno-

si 74,69 zł, w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim wynosi 91,63 zł, maksymalna zaś cena 

za osobodzień za 77 punktów w województwie śląskim wynosi 77 zł, a w województwie mazowieckim wy-

nosi 154 zł. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo planuje – i kiedy, 

konkretnie, jakie plany ma w tej kwestii ministerstwo? – realny wzrost ceny wyceny punktu, tak by pozwala-

ło ośrodkom rehabilitacyjnym utrzymać swoją działalność. Należy bowiem mieć na uwadze, że rosną koszty 

rzeczowe, takie jak opłaty za wywóz śmieci oraz opłaty licencyjne za programy obsługujące transmisję da-

nych. Ośrodki muszą również opłacić wykwalifikowaną kadrę specjalistów o dużym doświadczeniu i kwali-

fikacjach, których odejście z pracy jest prostą drogą do zlikwidowania placówki i pozostawienia dzieci bez 

pomocy. 

Obserwując trudną sytuację śląskich ośrodków rehabilitacyjnych, pragnę również zaapelować do Pana 

Ministra o podniesienie w województwie śląskim, w którym średnia wartość punktu jest najniższa w skali 

ogólnopolskiej, ceny za punkt do wartości minimum średniej ogólnopolskiej. 
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