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Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2020 r. (znak: SRF.61.2020.TN.1), 

dotyczące spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu rehabilitacyjnym1 oraz 

rozporządzeniu kryterialnym2 w zakresie ilości personelu udzielającego świadczeń, uprzejmie 

proszę o przyjęcie następującej informacji.

Obecna sytuacja związana z epidemią COVID-19 wymusiła szereg zmian 

w funkcjonowaniu służby zdrowia zarówno w aspekcie podmiotów leczniczych jak 

i personelu medycznego udzielającego w nich świadczeń zdrowotnych. Szereg 

Świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne zwłaszcza w ramach 

fizjoterapii ambulatoryjnej, domowej czy ośrodka dziennego podejmuje decyzje 

o zawieszeniu działalności.

W przypadku świadczeniodawców pozostających na rynku aktywnej pracy realizacja 

świadczeń powinna odbywać się przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności zgodnie 

z wytycznymi oraz o zapewnieniu odpowiednich środków i warunków niezbędnych do 

zachowania bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.

W oparciu o powyższe świadczeniodawca, który nie zawiesił działalności winien utrzymać 

minimalne warunki wymagane do realizacji świadczeń adekwatne do ilości zgłaszających się 

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 465 z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert 

w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1372 z późn. zm.)
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świadczeniobiorców. Oznacza to spełnienie minimalnych wymagań określonych 

w rozporządzeniu rehabilitacyjnym dla danego zakresu świadczeń oraz odpowiednio do 

zapotrzebowania i ilości udzielanych świadczeń. 

Jednocześnie wszystkie przypadki zmian harmonogramu personelu świadczeniodawca 

ma obowiązek zgłaszać do właściwego oddziału Funduszu, zgodnie z § 6 OWU3

Regulacje dotyczące wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników należą do 

zadań pracodawcy. W związku z tym, to świadczeniodawca określa w jakiej ilości potrzebny 

będzie personel medyczny do spełnienia warunków określonych w rozporządzaniach i do 

zapewnienia dostępności do świadczeń w przypadku ich udzielania.

Jeżeli świadczeniodawca po analizie własnych zasobów kadrowych, warunków pracy, 

zagrożeń uzna, że nie będzie mógł spełnić minimalnych warunków realizacji wówczas 

powinien zawiesić działalność, zgodnie z § 9 ust. 5 OWU.

Leszek Szalak
Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej
/dokument podpisany elektronicznie/
(wz. Maciej Karaszewski Z-ca Dyrektora)

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 320, z późn.zm).
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