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Szanowni Panowie,  

z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to utrzymuje ograniczenie  

w zakresie udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wprowadza nowe czasowe 

ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, w tym polegające na zaprzestaniu 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarówno  

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach 

zawodowych) komercyjnie, jak i związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W związku z zapowiedziami kontroli, jakich ma dokonywać policja i informacjami o karaniu 

fizjoterapeutów karą pieniężną przesyłamy poniższą informację. 

Pragniemy zaznaczyć, iż na podstawie § 10 pkt 2 oraz § 19 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia  

z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy: 

1) zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta; 

2) świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  

lub systemów łączności; 

3) świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej; 

4) dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych  

w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka 

leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej 

podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej); 



    

  

5) dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych 

finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r.,  

do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte 

najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach 

i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy 

choroby). 

Zatem rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych 

(realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) 

udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie 

wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Zastosowanie się do wprowadzonych  

w rozporządzeniu ograniczeń nie oznacza zatem a priori zamknięcia podmiotów, w których 

udzielane są świadczenia fizjoterapeutyczne.  
 

Decyzję czy ma być kontynuowana fizjoterapia zgodnie z powyższymi przesłankami 

podejmuje indywidualnie fizjoterapeuta. Policjanci nie posiadają odpowiedniej wiedzy 

medycznej do oceny i potrzeby kontynuowania rehabilitacji. Prosimy o przekazanie powyższej 

informacji służbom dokonującym kontroli i uczulenie, na fakt istnienia wyjątków od ogólnej 

zasady.  
 

 

 

     Z wyrazami szacunku, 
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