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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 paêdziernika 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu kierowania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na rehabilitacj´
leczniczà oraz udzielania zamówieƒ na us∏ugi rehabilitacyjne.
Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72,
poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72,
poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
poz. 1194 i Nr 130, poz. 1452) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb:

któremu lekarz prowadzàcy leczenie sporzàdzi∏ wniosek o rehabilitacj´ leczniczà.
2. Wniosek o rehabilitacj´ leczniczà ubezpieczony
oraz rencista sk∏ada w terenowej jednostce organizacyjnej Zak∏adu w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.
3. Lekarz orzecznik mo˝e za˝àdaç od lekarza, który
sporzàdzi∏ wniosek o rehabilitacj´ leczniczà, udost´pnienia dokumentacji medycznej ubezpieczonego oraz
rencisty, którego wniosek dotyczy, lub udzielenia wyjaÊnieƒ i informacji w sprawie.

1) kierowania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
zwany dalej „Zak∏adem”, ubezpieczonego zagro˝onego ca∏kowità lub cz´Êciowà niezdolnoÊcià do
pracy, zwanego dalej „ubezpieczonym”, albo osoby pobierajàcej rent´ okresowà z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zwanej dalej „rencistà”, na rehabilitacj´ leczniczà w ramach prewencji rentowej,

4. O wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Zak∏adu zawiadamia na piÊmie ubezpieczonego oraz rencist´.

2) udzielania przez Zak∏ad zamówieƒ na us∏ugi rehabilitacyjne w oÊrodkach rehabilitacyjnych innych
ni˝ oÊrodki w∏asne Zak∏adu.

2. Lekarz orzecznik Zak∏adu mo˝e równie˝ orzec
o potrzebie rehabilitacji leczniczej, wykonujàc kontrol´
prawid∏owoÊci orzekania o czasowej niezdolnoÊci do
pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaÊwiadczeƒ lekarskich, a tak˝e orzekajàc o przed∏u˝eniu okresu pobierania zasi∏ku chorobowego albo o okoliczno-

§ 2. 1. Lekarz orzecznik Zak∏adu orzeka o potrzebie
rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego oraz rencisty,

§ 3. 1. Lekarz orzecznik Zak∏adu mo˝e orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekajàc w sprawie niezdolnoÊci do pracy do celów rentowych.
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Êciach uzasadniajàcych przyznanie Êwiadczenia rehabilitacyjnego.

portu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta przys∏uguje.

§ 4. 1. Lekarz orzecznik Zak∏adu wydaje orzeczenie
o potrzebie rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego albo rencisty, którzy rokujà odzyskanie zdolnoÊci do pracy po przeprowadzeniu tej rehabilitacji.

§ 9. Zak∏ad udziela zamówienia na us∏ugi rehabilitacyjne na rzecz ubezpieczonych oraz rencistów oÊrodkom rehabilitacyjnym innym ni˝ oÊrodki w∏asne Zak∏adu, wy∏àcznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.

2. Przy ocenie rokowania, o którym mowa w ust. 1,
lekarz orzecznik Zak∏adu bierze pod uwag´ w szczególnoÊci:

§ 10. 1. Zak∏ad og∏asza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej
w dwóch dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim oraz na
stronie internetowej Zak∏adu.

1) charakter i przebieg procesów chorobowych oraz
ich wp∏yw na stan czynnoÊciowy organizmu,
2) stopieƒ przystosowania organizmu do ubytków
anatomicznych, kalectwa, skutków choroby,
3) wiek, zawód, wykonywane czynnoÊci i warunki pracy.
§ 5. 1. Orzeczenie lekarza orzecznika Zak∏adu o potrzebie rehabilitacji leczniczej stanowi podstaw´ do
skierowania przez Zak∏ad na rehabilitacj´ leczniczà
ubezpieczonego albo rencisty.
2. W∏aÊciwa terenowo jednostka organizacyjna Zak∏adu przesy∏a do ubezpieczonego albo rencisty zawiadomienie o skierowaniu przez Zak∏ad na rehabilitacj´
leczniczà.
§ 6. Zak∏ad kieruje na rehabilitacj´ leczniczà w ramach prewencji rentowej do:
1) oÊrodków rehabilitacyjnych stanowiàcych w∏asnoÊç Zak∏adu,
2) innych oÊrodków rehabilitacyjnych
— na zasadach okreÊlonych w § 7 i 8.
§ 7. 1. Rehabilitacja lecznicza w oÊrodku rehabilitacyjnym powinna trwaç 24 dni.

2. Ustalajàc termin og∏oszenia konkursu ofert, Zak∏ad uwzgl´dnia up∏yw terminu wa˝noÊci zawartych
z oÊrodkami rehabilitacyjnymi umów na prowadzenie
rehabilitacji w ramach prewencji rentowej. Og∏oszenie
konkursu ofert w tym przypadku nast´puje nie póêniej
ni˝ w trzecim kwartale roku kalendarzowego, w którym
koƒczy si´ wa˝noÊç tych umów.
3. Og∏oszenie zawiera:
1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej Zak∏adu
przeprowadzajàcej konkurs ofert,
2) przedmiot konkursu ofert, w tym liczb´ miejsc i turnusów w danym profilu us∏ug rehabilitacyjnych,
3) wskazanie miejsca i terminu sk∏adania i otwarcia
ofert,
4) informacj´ o mo˝liwoÊci zwrócenia si´ oferenta do
Zak∏adu o wyjaÊnienie treÊci postanowieƒ zawartych w og∏oszeniu oraz o mo˝liwoÊci otrzymania
materia∏ów dotyczàcych konkursu ofert,
5) informacj´ o prawie do przesuni´cia terminu sk∏adania ofert.
4. Materia∏y, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zawierajà:
1) formularz oferty,

2. Czas trwania rehabilitacji, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç przed∏u˝ony lub skrócony przez ordynatora
oÊrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zak∏adu, w przypadku:
1) pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolnoÊci do pracy ubezpieczonego albo rencisty w przed∏u˝onym czasie trwania rehabilitacji,

2) formularz umowy o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych,
3) informacj´ o szczegó∏owych warunkach konkursu
ofert,
4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa
o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych,

2) wczeÊniejszego przywrócenia ubezpieczonemu albo renciÊcie zdolnoÊci do pracy,

5) informacj´ o obowiàzku z∏o˝enia oferty na udost´pnionym formularzu oferty,

3) zaistnienia innych przyczyn le˝àcych po stronie
ubezpieczonego albo rencisty.

6) informacj´ o obowiàzku za∏àczenia do oferty nast´pujàcych dokumentów:

§ 8. 1. Zak∏ad ponosi ca∏kowity koszt rehabilitacji
leczniczej ubezpieczonego albo rencisty, ∏àcznie z kosztami zakwaterowania, wy˝ywienia oraz przejazdu
z miejsca zamieszkania do oÊrodka rehabilitacyjnego
i z powrotem, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zak∏ad zwraca poniesione przez ubezpieczonego
albo rencist´ koszty przejazdu, o których mowa
w ust. 1, najtaƒszym Êrodkiem komunikacji publicznej,
z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej ubezpieczonemu albo renciÊcie ulgi na przejazd danym Êrodkiem trans-

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sàdowego albo z rejestru w∏aÊciwego wojewody,
b) aktualnego zaÊwiadczenia w∏aÊciwego organu
podatkowego oraz w∏aÊciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Zak∏adu, ˝e oferent nie zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne albo ˝e uzyska∏ zgod´ na zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na
raty zaleg∏ych p∏atnoÊci,
c) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajàcego, ˝e oferent jest ubezpieczony od
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odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci,

1) stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia konkursu ofert
oraz liczb´ otrzymanych ofert,

7) informacje okreÊlajàce wymagania dla oÊrodków
rehabilitacyjnych, dotyczàce:
a) lokalizacji oÊrodka rehabilitacyjnego,
b) bazy hotelowej oraz standardów wy˝ywienia,
c) kadry lekarsko-piel´gniarskiej i specjalistycznej,
d) wyposa˝enia w aparatur´ leczniczà i diagnostycznà,

2) odrzuca oferty z∏o˝one po wyznaczonym terminie,

8) informacj´ o mo˝liwoÊci i terminie sk∏adania protestów dotyczàcych rozstrzygni´cia konkursu.
§ 11. 1. Ofert´ podpisujà osoby upowa˝nione do
sk∏adania oÊwiadczenia woli w imieniu oferenta.
2. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem odrzucenia, w zamkni´tej kopercie na udost´pnionym formularzu
w miejscu i w czasie okreÊlonym w og∏oszeniu.
3. Ofert´ rozpatruje si´ w ciàgu 20 dni od terminu
okreÊlonego do jej z∏o˝enia.

3) otwiera koperty lub paczki z ofertami, ustala, które
z ofert spe∏niajà warunki, o których mowa w § 10
ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11 ust. 1 i 2, oraz sporzàdza
ich wykaz,
4) odrzuca oferty nieodpowiadajàce wymaganiom,
o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 i w § 11 ust. 1
i 2, oraz sporzàdza ich wykaz,
5) dokonuje oceny ofert,
6) mo˝e dokonaç wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zosta∏o zrealizowane w ca∏oÊci, albo
7) mo˝e odrzuciç wszystkie oferty.
2. Je˝eli do konkursu zosta∏a zg∏oszona tylko jedna
wa˝na oferta, komisja konkursowa mo˝e jà przyjàç, je˝eli spe∏nia wszystkie wymagania Zak∏adu.
3. Przy ocenie ofert komisja konkursowa kieruje si´
nast´pujàcymi kryteriami:

§ 12. 1. Konkurs ofert rozpoczyna si´ otwarciem
ofert w miejscu i terminie okreÊlonym w og∏oszeniu
i trwa do dnia og∏oszenia jego wyniku, chyba ˝e post´powanie konkursowe zostanie uniewa˝nione zgodnie
z § 16.

1) wysokoÊcià stawki kosztu jednego dnia pobytu
ubezpieczonego albo rencisty w oÊrodku rehabilitacyjnym, okreÊlonà w ofercie, zwanà dalej „cenà
pobytu”,

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa.

2) wymaganiami opracowanymi dla oÊrodków rehabilitacyjnych Êwiadczàcych us∏ugi rehabilitacyjne
o danym profilu, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 7.

3. Zak∏ad powo∏uje komisj´ konkursowà w sk∏adzie
co najmniej 5 cz∏onków i wyznacza spoÊród nich przewodniczàcego.
4. Cz∏onkiem komisji konkursowej nie mo˝e byç
osoba, która:
1) jest oferentem, jego przedstawicielem lub pe∏nomocnikiem albo cz∏onkiem organu osoby prawnej
wyst´pujàcej jako oferent,
2) pozostaje z osobà, o której mowa w pkt 1:
a) w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
b) w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa
w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego
stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,
c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e
mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do
jej bezstronnoÊci, lub w takim stosunku pozostaje jej ma∏˝onek.
5. Cz∏onkowie komisji konkursowej przed otwarciem konkursu sk∏adajà oÊwiadczenie, ˝e nie zachodzà
wobec nich przes∏anki okreÊlone w ust. 4.
6. Wy∏àczenia cz∏onka komisji konkursowej i powo∏ania nowego dokonuje Zak∏ad z urz´du lub na wniosek cz∏onka komisji konkursowej lub oferenta.
7. Komisja konkursowa rozwiàzuje si´ z chwilà zawiadomienia oferentów o rozstrzygni´ciu konkursu
ofert.
§ 13. 1. Komisja konkursowa:

4. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszych
ofert spoÊród ofert, które spe∏ni∏y wymagania dla
oÊrodków rehabilitacyjnych, o których mowa w § 10
ust. 4 pkt 7. Oferty te umieszcza si´ na liÊcie w kolejnoÊci od najni˝szej do najwy˝szej ceny. Wybór mo˝e byç
dokonywany do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
W przypadku gdy ostatnie miejsce przed wyczerpaniem przedmiotu zamówienia zajmujà dwie lub wi´cej
ofert o tej samej cenie — wybór oÊrodka rehabilitacyjnego jest dokonywany przy uwzgl´dnieniu dodatkowych kryteriów przyj´tych przez komisj´ konkursowà,
a˝ do wyczerpania Êrodków finansowych przeznaczonych na realizacj´ przedmiotu zamówienia.
§ 14. Komisja konkursowa sporzàdza protokó∏ przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególnoÊci:
1) oznaczenie miejsca i czasu rozpocz´cia oraz zakoƒczenia konkursu ofert,
2) imiona i nazwiska cz∏onków komisji konkursowej,
3) liczb´ zg∏oszonych ofert,
4) wykaz ofert odpowiadajàcych warunkom okreÊlonym w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11 ust. 1 i 2,
5) wykaz ofert nieodpowiadajàcych wymaganiom,
o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz w § 11
ust. 1 i 2 — wraz z uzasadnieniem,
6) wykaz wybranych ofert najkorzystniejszych dla Zak∏adu,
7) stwierdzenie, ˝e ˝adna z ofert nie zosta∏a wybrana
— wraz z uzasadnieniem,
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8) ewentualne odr´bne stanowisko cz∏onka komisji
konkursowej,
9) wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u,
10) podpisy cz∏onków komisji konkursowej.
§ 15. 1. Przewodniczàcy komisji konkursowej niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie oferentów o rozstrzygni´ciu konkursu i jego wyniku.
2. Oferent mo˝e z∏o˝yç do Zak∏adu umotywowany
pisemny protest, dotyczàcy rozstrzygni´cia konkursu,
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 6.
3. Pisemny protest nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie lub przes∏aç w formie przesy∏ki kurierskiej za zwrotnym poÊwiadczeniem odbioru.

Poz. 1457

zmniejszania iloÊci miejsc i turnusów w danym profilu,
mo˝na zmieniç aneksem do tej umowy tylko w przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia remontu oÊrodka rehabilitacyjnego lub z wa˝nych przyczyn le˝àcych
po stronie zamawiajàcego.
5. Umowa o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych
mo˝e byç rozwiàzana przez ka˝dà ze stron:
1) bez wypowiedzenia — w przypadku zdarzeƒ spowodowanych si∏à wy˝szà lub niedotrzymaniem
warunków umowy,
2) za trzymiesi´cznym wypowiedzeniem.
§ 19. 1. Umowa o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych, zawarta z oÊrodkiem rehabilitacyjnym, zawiera:

4. Zak∏ad rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciàgu
7 dni od daty jego z∏o˝enia.

1) zobowiàzanie oÊrodka do zwrotu ubezpieczonym
oraz rencistom kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do oÊrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, zgodnie z § 8, oraz ich rozliczenia z Zak∏adem,

5. O wniesieniu i rozstrzygni´ciu protestu Zak∏ad
informuje niezw∏ocznie w formie pisemnej wszystkich
oferentów.

2) zobowiàzanie oÊrodka do przekazania Zak∏adowi
w okreÊlonym terminie informacji o rehabilitacji
leczniczej, w zakresie okreÊlonym umowà,

6. Protest nie przys∏uguje w przypadku uniewa˝nienia konkursu.

3) zobowiàzanie oÊrodka rehabilitacyjnego do poddania si´ kontroli Zak∏adu, w zakresie Êwiadczonych
us∏ug rehabilitacyjnych,

§ 16. 1. Zak∏ad uniewa˝nia konkurs ofert, je˝eli:

4) klauzul´ o mo˝liwoÊciach jej rozwiàzania.

1) nie wp∏yn´∏a ˝adna oferta,
2) wszystkie oferty zosta∏y odrzucone,
3) w post´powaniu komisji konkursowej stwierdzono
naruszenie prawa, mogàce mieç wp∏yw na wynik
post´powania.
2. O uniewa˝nieniu konkursu Zak∏ad zawiadamia
pisemnie oferentów bioràcych w nim udzia∏.
§ 17. Zak∏ad og∏asza niezw∏ocznie nowy konkurs
ofert w przypadku:
1) uwzgl´dnienia protestu oferenta,
2) uniewa˝nienia konkursu
wszystkich ofert.

wskutek

odrzucenia

§ 18. 1. Zak∏ad zawiera umowy o prowadzenie
us∏ug rehabilitacyjnych z oÊrodkami rehabilitacyjnymi,
które zosta∏y wybrane przez komisj´ konkursowà.
2. Umow´ o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych
zawiera si´ nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia oferentów o wyniku
konkursu, jednak˝e nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu do sk∏adania protestów, a w przypadku z∏o˝enia
protestu — nie wczeÊniej ni˝ po jego rozstrzygni´ciu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e zawieraç
postanowienia dotyczàce zaliczek i terminów ich przekazywania przez Zak∏ad oraz zasad i terminów ich rozliczania przez oÊrodek rehabilitacyjny.
§ 20. Do umów o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych z oÊrodkami rehabilitacyjnymi w sprawach nieuregulowanych w rozporzàdzeniu stosuje si´ przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 21. Umowy o prowadzenie rehabilitacji leczniczej
zawarte przez Zak∏ad z oÊrodkami rehabilitacyjnymi na
podstawie rozporzàdzenia, o którym mowa w § 22, zachowujà wa˝noÊç do up∏ywu okresu, na jaki zosta∏y zawarte.
§ 22. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu kierowania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na rehabilitacj´ leczniczà, finansowania bazy
leczniczo-technicznej oÊrodków rehabilitacyjnych oraz
udzielania zamówieƒ na Êwiadczenia i us∏ugi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 101, poz. 1179).
§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

3. Umowa o prowadzenie us∏ug rehabilitacyjnych
mo˝e byç zawarta na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.
4. Postanowienia umowy o prowadzeniu us∏ug rehabilitacyjnych, w cz´Êci dotyczàcej zwi´kszania lub

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

