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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Gabrielę Morawską-Stanecką,  

Senator 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.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej podwyższenia wyceny świadczeń rehabilitacji dzieci 

z niepełnosprawnościami, uprzejmie informuję, że 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 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. 

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 
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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.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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