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Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz pismo z dnia 29 kwietnia 

2021 r., dotyczących zapisów zarządzenia 65/2021/DSOZ1 uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących informacji.

Na wstępie pragnę bardzo podziękować za zgłoszone przez Państwa uwagi. Odnosząc się 

do pisma z dnia 14 kwietnia b.r. pragnę poinformować, że w chwili obecnej docierają do nas 

informacje o możliwych problemach z realizacją świadczeń, których wyceny 

w wyniku powyższego zarządzenia uległy zmianie. Mam również sygnały, iż zmienione wyceny 

są nieakceptowane przez część środowiska fizjoterapeutów oraz świadczeniodawców.

Pragnę zaznaczyć, iż przedmiotowe zarządzenie ma moc obowiązywania od 

1 października 2021 r., tym samym Fundusz dysponuje czasem na ponowne przeanalizowanie 

dotychczas uzyskanych wystąpień oraz zgromadzenie dodatkowych opinii w ww. zakresie. 

Świadczeniodawcy zaś mają czas, aby dostosować się do wymagań płatnika oraz 

przeorganizować swoje zasoby sprzętowe i ludzkie wymagane do realizacji świadczeń 

w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. 

1 Zarządzenie nr 65/2021/DSOZ Prezesa NFZ w 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 (ze zm.)
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Odpowiadając na pismo z dnia 29 kwietnia b.r. pragnę poinformować, iż aktualnie sprawa 

jest na etapie wyjaśnień. Oddział wojewódzki, który przesłał świadczeniodawcom aneksy do 

umów przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie. O wynikach będziemy mogli poinformować 

w późniejszym czasie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również zmiany które w chwili obecnej są wdrażane 

w zakresie uruchomienia programu rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-

19, jesteśmy zaangażowani w prace związane z poprawą jakości, dostępności i funkcjonalności 

systemu rehabilitacji leczniczej. Tym, samym zachęcamy do monitorowania komunikatów 

Centrali NFZ, jak również popieramy inicjatywę przekazywania opinii co do kluczowych zadań, 

które są aktualnie realizowane.

Z poważaniem,
Bernard Waśko

Z up. p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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