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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Prezes NFZ w swoim zarządzeniu nr 3/2014/DSOZ z 23 stycznia 2014 r. nie uwzględnił w kryteriach 

oceny ofert faktu posiadania Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia przez podmioty lecznicze udzie-

lające stacjonarnie i całodobowo świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Przesłanką takie-

go postępowania jest, zdaniem prezesa NFZ, potrzeba całkowitego zrównania możliwości udzielania wszel-

kich świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej zarówno przez szpitale, jak i przez zakłady rehabilitacji 

leczniczej. 

W art. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej rozróżnia się stacjonarne i całodobo-

we świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, które obejmują swoim zakresem rehabilitację pacjentów nie-

wymagających hospitalizacji (art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2) oraz świadczenia zdrowotne polegające na działaniach 

usprawniających, które służą poprawie zdrowia, ale nie są udzielane stacjonarnie i całodobowo (art. 9 ust. 1 

pkt 3). Ta druga grupa przypisana jest zakładom rehabilitacji leczniczej (art. 12 ust. 1 pkt 3). 

Forsowana przez prezesa NFZ próba zrównania tak różnych świadczeń, udzielanych w tak różnych pod-

miotach leczniczych, jest niezgodna z prawem. Takie działanie pozostaje w sprzeczności zarówno z ustawą  

o działalności leczniczej, jak i z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zarządzeniem nr 80/2013/DSOZ prezesa 

NFZ z 16 grudnia 2013 r., w którym to zarządzeniu kilkukrotnie dokonano rozróżnienia między świadcze-

niami rehabilitacji leczniczej udzielanymi przez zakłady rehabilitacji leczniczej (nierzadko ambulatoryjnie) 

a rehabilitacją udzielaną w warunkach stacjonarnych przez oddziały szpitalne. Istotą podejmowanych działań 

winno być to, aby świadczenia rehabilitacyjne kontraktowane były w odrębnych postępowaniach dla zakła-

dów rehabilitacji leczniczej i dla podmiotów udzielających świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oso-

bom wymagającym hospitalizacji całodobowo w warunkach stacjonarnych (w przypadku oddziałów szpital-

nych mowa o świadczeniach innych niż szpitalne). 

Ponadto niedopuszczalne jest, aby przyznawany przez Pana Ministra certyfikat akredytacyjny, potwier-

dzający najwyższą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w przypadku udzielania świadczeń rehabili-

tacyjnych w warunkach stacjonarnych z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej sprowadzony został 

przez prezesa NFZ do nic nieznaczącego wyróżnienia. 

Utrzymanie w mocy przywołanego na wstępie zarządzenia prezesa NFZ skutkować będzie tym, że w po-

stępowaniach konkursowych wygrywać będą te podmioty, które udzielają świadczeń zdrowotnych niższej 

jakości, a więc mniej kosztochłonnych, i oferować będą niższą cenę ofertową. W ten sposób z rynku usług 

zdrowotnych wyeliminowane zostaną podmioty certyfikowane, z doświadczeniem, z profesjonalną kadrą 

i z nowoczesnym wyposażeniem, dla których wysoka jakość udzielanych świadczeń, potwierdzona Certyfi-

katem Akredytacyjnym Ministra Zdrowia, jest priorytetem. Taka sytuacja najbardziej dotknie pacjentów, 

zostaną oni bowiem pozbawieni możliwości otrzymania świadczeń zdrowotnych na oczekiwanym, to jest 

wysokim poziomie. 

W związku z przedstawioną kwestią kieruję do Pana Ministra uprzejmą prośbę o analizę przedmiotowego 

zarządzenia prezesa NFZ i podjęcie w ramach swoich kompetencji działań przywracających właściwe zna-

czenie certyfikatowi akredytacyjnemu i godne znaczenie leczeniu rehabilitacyjnemu. 

Z wyrazami szacunku 

Helena Hatka 

 




