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Projekt 

 

z dnia  29 listopada 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR .................... 

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach 

rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze 

śpiączką 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1) ) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz 

programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:      

„3. Świadczeniodawca realizujący świadczenia domowe w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej 

zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych dla zakresu fizjoterapii domowej, o których mowa 

w rozporządzeniu.”; 

2) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:      

„3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń domowych w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej 

określa odrębnie w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 personel realizujący te świadczenia.”; 

3) w § 12 ust. 16 otrzymuje brzmienie:      

„16. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są na podstawie skierowania określonego 

w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Pominięcie 

w skierowaniu danych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wymaga uzupełnienia, które 

może dokonać fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie zgromadzonej 

dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub lekarz realizujący świadczenia w warunkach 

domowych.”; 

4) w § 13 w ust. 5 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:      

„11) zabiegi z zakresu masażu”; 

5) w § 18 pkt 10 otrzymuje brzmienie:      

„10) w przypadku realizacji świadczeń w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy w tym 

samym dniu i w tym samym miejscu sprawozdawany jest produkt rozliczeniowy "Fizjoterapia 

realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut", a dla kolejnych świadczeń u tego 

świadczeniobiorcy - produkt "Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut" lub 

"Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut";”; 

6) w § 18 pkt 11 otrzymuje brzmienie:      

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 

1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91. 
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„11) w przypadku realizacji świadczeń w warunkach domowych dla więcej niż jednego 

świadczeniobiorcy w tym samym dniu i w tym samym miejscu, w szczególności w domu pomocy 

społecznej, dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawany jest produkt rozliczeniowy 

"Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut", a dla pozostałych 

świadczeniobiorców lub dla kolejnych świadczeń u pierwszego świadczeniobiorcy - produkt 

"Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut" lub "Fizjoterapia realizowana 

w warunkach domowych kolejne 15 minut";”; 

7) w § 18 po pkt 11 dodaje się pkt 12-15 w brzmieniu:      

„12) świadczenia w warunkach domowych rozliczane są, jeżeli zostały udzielone w miejscu pobytu 

świadczeniobiorcy na terenie województwa, w którym odbyło się postępowanie konkursowe 

poprzedzające zawarcie umowy; 

13) świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych w hospicjum domowym dla 

dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18 roku życia nie przysługują 

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielone w warunkach domowych; 

14) w przypadku rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych 

możliwe jest jednoczasowe rozliczenie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

w ramach opieki długoterminowej, na podstawie odrębnych umów z wyłączeniem zakresów 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w których istnieje wymóg zatrudnienia fizjoterapeuty; 

15) w przypadku rozliczania świadczeń gwarantowanych w warunkach oddziału/ośrodka dziennego 

w ramach zakresu rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego nie jest możliwe 

jednoczasowe rozliczenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień w zakresie świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi.”. 

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2023 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

  

PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

Filip Nowak 

p.o. PREZESA NFZ 
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UZASADNIENIE 

Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1285, z późn. zm.). 

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  

w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci  

i dorosłych ze śpiączką, wprowadza zmiany o charakterze doprecyzowującym. Wynikiem tych zmian jest 

głównie modyfikacja dotychczasowych przepisów tak, aby zachowana była spójność interpretacyjna z 

rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz względem 

innych rozporządzeń. 

Zmiana w § 6 poprzez dodanie ust. 3 oraz w § 9 poprzez dodanie ust. 3 dostosowuje zapisy zarządzenia do 

obowiązujących przepisów prawa. Charakter świadczeń domowych i ambulatoryjnych oraz warunki ich 

realizacji zdefiniowane są odrębnie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji leczniczej. Co do zasady świadczenia w warunkach domowych mogą być rozliczane w zakresie 

fizjoterapia domowa oraz w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Uszczegółowienie wymogu spełnienia 

warunków realizacji świadczeń domowych określonych w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji w ramach 

fizjoterapii ambulatoryjnej oraz określenie odrębnego personelu udzielającego tych świadczeń jest wynikiem 

zapisów rozporządzenia. 

Kolejną wprowadzaną zmianą w przedmiotowym projekcie zarządzenia jest zmiana brzmienia  

§ 18 ust. 10 i 11 odnoszącego się do warunków rozliczania świadczeń udzielanych w warunkach domowych. 

Dotychczas przepisy odnosiły się tylko do zakresu fizjoterapii domowej, co nie było spójne z możliwością 

rozliczania świadczeń domowych w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Ponadto dodano ust. 12, 

który określa miejsce pobytu pacjenta i umożliwia monitorowanie dostępności świadczeń na terenie 

Oddziału Wojewódzkiego.  

Z uwagi na występujące ograniczenia w świadczeniach gwarantowanych, które są zdefiniowane  

w odrębnych regulacjach prawnych postanowiono dodać w § 18 ust. 13, 14 i 15, które określają stopień 

możliwych do wystąpienia koincydencji, o których powinien wiedzieć świadczeniodawca, zamierzający 

udzielać świadczeń rehabilitacji leczniczej. 

Ostatnią modyfikacją jest zmiana brzmienia § 12 ust. 16, który pierwotnie obciążał pacjenta skutkami 

baraków formalnych w skierowaniu, na które pacjent nie miał wpływu.   

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia 

na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 
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Projekt zarządzenia przekazany został do konsultacji publicznych. 


