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Załącznik nr 16 - Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego 
 

Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą zabiegów rehabilitacyjnych, które będą realizowane w ramach wdrażania Programu rehabilitacyjnego  

dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego, którego wdrażanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Lp Nazwa stawki 
jednostkowej Zakres świadczenia zdrowotnego 

Wymogi i warunki 
dotyczące kategorii 

zabiegu 
Cena 

Opis i definicja wskaźnika 
rozliczającego stawkę 

jednostkową 

Jednostka 
miary Sposób weryfikacji 

wykonania usługi 

KINEZYTERAPIA 

1 

Kinezyterapia – 
zabiegi 

fizjoterapeutyczne 
wykonywane przez 

terapeutę (nie 
mniej niż 30 min.) 

 

Kinezyterapia – zabiegi 
fizjoterapeutyczne wykonywane przez 
terapeutę: 
– indywidualna praca z pacjentem:  
w szczególności ćwiczenia bierne,  
czynno-bierne, ćwiczenia według metod 
neurofizjologicznych, metody reedukacji 
nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, 
mobilizacje i manipulacje – czas trwania 
zabiegu – nie mniej niż 30 min 
Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Świadczenia są zgodne  
z wymogami zawartymi  
w dokumentach: 
 

 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej 
(Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie jednolitego 
tekstu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej Dz. U. 2018 poz. 
465) 

 Zarządzenie nr 
80/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia  
16 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia warunków 
zawierania i realizacji umów  
w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 

 

 

35 zł 

 
Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – kinezyterapia – 
zabiegi fizjoterapeutyczne 

wykonywane przez terapeutę 
(nie mniej niż 30 minut) 

 

Do osiągniętej wartości 
wskaźnika można policzyć 

osobę, która miała 
przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

2 

Kinezyterapia – 
zabiegi 

fizjoterapeutyczne 
wykonywane przez 

terapeutę (nie 
mniej niż 15 min.) 

Kinezyterapia – zabiegi 
fizjoterapeutyczne wykonywane przez 
terapeutę: 
 pionizacja bierna i czynna,  
 ćwiczenia izometryczne, 
 nauka czynności lokomocji, 
 ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające  

(nie więcej niż 10 osób na 1 terapeutę) – 
czas trwania zabiegu – nie mniej niż 
15 min. 

 

Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 
 
 

20 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – kinezyterapia – 
zabiegi fizjoterapeutyczne 

wykonywane przez terapeutę 
(nie mniej niż 15 minut) 
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 
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3 

Kinezyterapia – 
zabiegi 

fizjoterapeutyczne 
wykonywane pod 

nadzorem 
terapeuty (nie 

mniej niż 15 min.) 

Kinezyterapia – ćwiczenia wykonywane 
przez pacjenta pod nadzorem terapeuty: 
– ćwiczenia wspomagane, 
– ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne 
w odciążeniu z oporem,  
– ćwiczenia czynne wolne i czynne z 
oporem,  
– wyciągi,  
– inne formy usprawniania (kinezyterapia) –
czas trwania zabiegu – nie mniej niż 15 
min. 
 

Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

10 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – kinezyterapia – 
zabiegi fizjoterapeutyczne 

wykonywane przez terapeutę 
(nie mniej niż 15 min.) 
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 
 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

MASAŻE 

4 Masaż suchy 
częściowy  

Masaż suchy częściowy 
– nie mniej niż 15 min. czynnego masażu 
 
 
 
 
Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Świadczenia są zgodne  
z wymogami zawartymi  
w dokumentach: 
 

 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej 
(Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie jednolitego 
tekstu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej Dz. U. 2018 poz. 
465) 

 Zarządzenie nr 
80/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia  
16 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia warunków 
zawierania i realizacji umów  
w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 

25 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – masaż suchy 

częściowy  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

5 

Masaż limfatyczny 
– ręczny – 
leczniczy  

25 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – masaż limfatyczny 

– ręczny  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

6 

Masaż limfatyczny 
mechaniczny – 

leczniczy  

16 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – masaż limfatyczny 

mechaniczny  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

 
 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 



 
 
 
 

3 
 

HYDROTERAPIA 

7 

Masaż podwodny – 
hydropowietrzny –  

Masaż podwodny – hydropowietrzny  
(nie obejmuje urządzeń jacuzzi) 

 
 

Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Świadczenia są zgodne  
z wymogami zawartymi  
w dokumentach: 
 

 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej 
(Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie jednolitego 
tekstu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej Dz. U. 2018 poz. 
465) 

 Zarządzenie nr 
80/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia  
16 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia warunków 
zawierania i realizacji umów  
w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 

18 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – masaż podwodny – 

hydropowietrzny  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

8 

Kąpiel wirowa 
kończyn  

13 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – kąpiel wirowa 

kończyn  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

9 

Masaż podwodny 
całkowity  

18 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów masaż podwodny 

całkowity 
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

POZOSTAŁE ZABIEGI 

10 Jonoforeza 

Zakres poszczególnych świadczeń jest zgodny  
z zakresem finansowanym w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Świadczenia są zgodne  
z wymogami zawartymi  
w dokumentach: 
 

 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 
stycznia 2018 r. w sprawie 
jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w zakresie 
świadczeń gwarantowanych z 
zakresu rehabilitacji 

9 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – jonoforeza  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

11 Elektrostymulacja 9 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – elektrostymulacja 

Do osiągniętej wartości 
wskaźnika można policzyć 

osobę, która miała 
przeprowadzony zabieg.  

 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 
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12 Prądy TENS 

leczniczej Dz. U. 2018 poz. 
465) 

 Zarządzenie nr 
80/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia  
16 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia warunków 
zawierania i realizacji umów  
w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 

 

 

9 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – prądy TENS  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

13 Laseroterapia  
– skaner 10 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – laseroterapia – 

skaner  
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

14 Laseroterapia 
punktowa 10 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – laseroterapia 

punktowa 
Do osiągniętej wartości 

wskaźnika można policzyć 
osobę, która miała 

przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

15 
Krioterapia 
miejscowa  
(pary azotu) 

10 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – krioterapia 
miejscowa (pary azotu) 

Do osiągniętej wartości 
wskaźnika można policzyć 

osobę, która miała 
przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia. 

16 Kinesiotaping 29 zł 

Liczba przeprowadzonych 
zabiegów – kinesiotaping 

Do osiągniętej wartości 
wskaźnika można policzyć 

osobę, która miała 
przeprowadzony zabieg. 

sztuka 

Oświadczenie osoby 
wykonującej zabieg 

i uczestnika programu 
o udzieleniu i otrzymaniu 

danego świadczenia 

 


