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Zadania związane z rehabilitacją leczniczą prowadzoną przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych uregulowane są na poziomie ustawowym:
■ art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. z 2015r., poz. 121 z póź. zm)

■ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001r w sprawie szczegółowych
zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą
oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. Nr 131, poz.1457 )
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Główne założenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach
prewencji rentowej ZUS
Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie
choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie
tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczo
nej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta rehabilitacja tym leps
ze efekty.
Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących
z ZUS na terenie całego kraju i polega na kompleksowym oddziaływaniu procedurami
diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnymi i psychologicznymi, połączonym z edukacją
zdrowotną
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Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
skierowany jest do osób:
● 𝐮bezpieczonych - osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych
( emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe )
niezdolnością do pracy,

- zagrożonych całkowitą lub częściową

● uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego

po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
● pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy

Art. 69 ustawy z 13.10.1998r.
Do zakresu działania Zakładu należy także prowadzenie prewencji rentowej, obejmującej: rehabilitację leczniczą
ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego
lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy
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Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie
o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika
ZUS
Orzeczenie lekarz orzecznik ZUS może wydać:
●na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie
rehabilitacji może być sporządzony na dowolnym formularzu ( przykładowy wniosek
znajduje się na stronie Zakładu www.zus.pl/rehabilitacja)
● przy

kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
● przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
● podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych
Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji
rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której
ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.
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Formy i profile rehabilitacji
ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym
w następujących grupach schorzeń:
■ w systemie stacjonarnym:
- narząd ruchu,
- układ krążenia,
- układ oddechowy,
- schorzenia psychosomatyczne,
- schorzenia onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
- schorzenia narządu głosu
■ w systemie ambulatoryjnym:
- narząd ruchu,
- układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie
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Koszty rehabilitacji
ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji tj.:
■ koszty leczenia,
■ zakwaterowania,
■ wyżywienia,
■ koszt dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania
i z powrotem – do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji
publicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12.10.2001r w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.
§8.1 Zakład ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego albo rencisty, łącznie z kosztami
zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem
z zastrzeżeniem ust.2
2. Zakład zwraca poniesione przez ubezpieczonego albo rencistę koszty przejazdu, o których mowa w ust. 1,
najtańszym środkiem komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługującej ubezpieczonemu albo renciście ulgi
na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
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Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego

Turnus trwa 24 dni
Pobyt może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka
rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku:
■ pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym
czasie trwania rehabilitacji,
■ wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,
■ z innych przyczyn (skrócenie dyscyplinarne; przypadki losowe)
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Szczegółowy program rehabilitacji w podziale na profile i w zależności od
liczby turnusów na stronie www.zus.pl/rehabilitacja

Program dofinansowania dla
płatników składek

Program dofinansowania
dla przedsiębiorców

Cele realizowane w ramach Programu

Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych powodujących
wypadki i choroby zawodowe m.in. poprzez zredukowanie niekorzystnego
oddziaływania czynników ryzyka, takich jak:

- hałas, wibracje
- czynniki chemiczne i czynniki biologiczne
- bezpieczeństwo techniczne
- obciążenie wysiłkiem
- promieniowanie jonizujące i niejonizujące
- oświetlenie
- mikroklimat
- zapylenie

Program dofinansowania
dla przedsiębiorców

Kryteria podmiotowe dofinansowania

O dofinansowanie może ubiegać się płatnik składek,
który spełnia łącznie kryteria:








Opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe
Nie zalega z zobowiązaniami podatkowymi
Nie zalega z zobowiązaniami w zakresie składek
na ubezpieczenia społeczne
Nie znajduje się w stanie upadłości, w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania
układowego z wierzycielem oraz nie pozostaje
pod zarządem komisarycznym
Posiada
odpowiednie
zabezpieczenie
środków
finansowych na zapewnienie płynności realizacji
projektu
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Rodzaje projektów

W jednym projekcie może być realizowanych jednocześnie kilka
działań.
Dofinansowywany projekt może mieć charakter:
doradczy

inwestycyjny

Inwestycyjno-doradczy

Projekty doradcze  zorientowane na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (realizację
oceny ryzyka zawodowego, wprowadzanie procedur
bezpiecznej pracy, planowanie i
monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP)
Projekty inwestycyjne odnoszą się do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju,
modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów
środków ochrony indywidualnej).
Projekty inwestycyjno-doradcze  łączą działania projektów doradczych
i inwestycyjnych.
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Kwoty dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa,
mierzony liczbą pracowników, za których odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie wypadkowe.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów
Rodzaj
przedsiębiorstwa

Liczba
pracowników

Procent budżetu
projektu podlegający
dofinansowaniu

(kwoty w PLN brutto)
doradcze

inwestycyjne

inwestycyjnodoradcze

Mikro

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

Małe

10 - 49

80%

60 000

150 000

210 000

Średnie

50 - 249

60%

80 000

260 000

340 000

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

Duże
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Etap pierwszy

Etap drugi

Etapy obsługi wniosku

Złożenie do ZUS wniosku przez płatnika składek
przyznanie dofinansowania projektu
Ocena formalna wniosku przez pracownika
Zakładu, a następnie merytoryczna przez eksperta
dziedziny będącej przedmiotem działań naprawczych
prewencyjnych

Etap trzeci

Podpisanie umowy na realizację projektu

Etap czwarty

Przekazanie środków:
I transza w ciągu 14 dni od podpisania umowy

Etap piąty

Odbiór projektu przez eksperta.
Wypłata II transzy dofinansowania w ciągu 30 dni
podpisania protokołu odbioru projektu
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Dodatkowe informacje

Płatnicy składek z województwa łodzkiego powinni przesyłać Wnioski
bezpośrednio na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 33,
85-224 Bydgoszcz
Można go również złożyć w każdej terenowej jednostce ZUS na terenie całego
kraju.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 22 560 16 00
oraz pod adresem: cot@zus.pl; prewencja-Bydgoszcz@zus.pl
Wykaz terenowych jednostek ZUS znajduje się na stronie internetowej
www.zus.pl

Dziękuję za uwagę

