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Uzasadnienie 

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz 

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

stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 146 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą  

o świadczeniach”.  

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony 

został do określenia:  

1) przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2) szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

obejmujących w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest 

przeprowadzone postępowanie w sprawie zawarcia umów ze 

świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku  

jej ustalenia w danym zakresie. 

Duża liczba zmian wprowadzonych do dotychczas obowiązującego w tej materii 

zarządzenia, tj. zarządzenia Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie 

świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, spowodowała konieczność 

opracowania nowego zarządzenia. 

W porównaniu do zarządzenia Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w niniejszym zarządzeniu uwzględniono 

wszystkie zmiany, które zostały dokonane nowelizacjami zarządzenia  

Nr 13/2019/DSOZ,  a ponadto, poprawiono zarządzenie pod względem 

legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym. Modyfikacji uległ załącznik nr 3a do 

zarządzenia, w którym dodano procedury kwalifikujące do grupy ROO03, a także 

zmodyfikowano wagę punktową dla grupy ROO03 w załączniku nr 1r do zarządzenia 

dostosowując do wagi punktowej grupy ROO01.  



2 
 

Dodano charakterystykę grupy ROO03 w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz 

dostosowano listę chorób współistniejących wykorzystywaną do kwalifikacji 

świadczeniobiorców na rehabilitację stacjonarną wykreślając niektóre pozycje.  

W § 7 wykreślono ust. 7, którego brzmienie zostało zmienione i zamieszczone  

w § 12 ust. 15 oraz dodany został ust. 16. Natomiast w załączniku nr 2 do 

zarządzenia stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń oraz jej załączniki 

zostały dostosowane do zmienionych przepisów dotyczących sposobu prowadzenia 

dokumentacji medycznej. Został zmieniony załącznik nr 2 do umowy 

„Harmonogramy-zasoby”. dla świadczeń realizowanych w warunkach 

ambulatoryjnych, dziennych oraz stacjonarnych.  

Zarządzenie zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. 

Zarządzenie zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) zostało przedstawione 

do konsultacji Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz reprezentatywnych organizacji 

świadczeniodawców. Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządzenie przedstawione zostało również do 

opinii konsultantom krajowym we właściwych dziedzinach medycyny. 

 


