
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 10 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia  do spraw rehabilitacji leczniczej po chorobie 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

Na podstawie  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 

1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się przy Ministrze Zdrowia Pełnomocnika do spraw rehabilitacji leczniczej po chorobie 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. 

§ 2. Pełnomocnikiem jest prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie 

fizjoterapii, zwany dalej „Pełnomocnikiem”. 

§ 3. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) ocena w zakresie efektywności klinicznej programów z zakresu rehabilitacji leczniczej po chorobie 

COVID-19: 

a) programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie 

COVID-19, 

b) programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 realizowanego w gabinecie fizjoterapeutycznym 

lub w domu pacjenta, 

c) programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 realizowanego 

w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym; 

2) inicjonowanie zmian zasad realizacji rehabilitacji leczniczej po chorobie COVID-19 oraz uzgadnianie 

koncepcji i opiniowanie projektów strategicznych dokumentów rządowych; 

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia: 

1) analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa w § 3; 

2) własne propozycje rozwiązań i działań w zakresie zadań, o których mowa w § 3, w tym propozycje 

dotyczące zmiany poleceń Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
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z 2021 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) dotyczących opracowania i  wdrożenia programów rehabilitacji 

leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19, rekomendowanych w celu 

optymalnego zabezpieczenia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji po chorobie COVID-19 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) kwartalne sprawozdania ze swojej działalności. 

2. Kwartalne sprawozdania ze swojej działalności Pełnomocnik składa do 15 dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu kwartału. 

§ 5. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 3, we współpracy z jednostkami 

zaangażowanymi w realizację zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej, podległymi lub nadzorowanymi przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej, konsultantem krajowym w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz 

konsultantem krajowym w dziedzinie chorób płuc. 

§ 6. Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności 

przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich 

kompetencjami. 

§ 7. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3, Pełnomocnik może podejmować współpracę 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Departament Lecznictwa 

w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 9. Pełnomocnikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku 

z realizacją powierzonych zadań, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). 

§ 10. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

   

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 

 

 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 

2368 i 2459. 

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 2 – Poz. 2


		2022-01-10T16:55:02+0000
	Beata Zmysłowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




