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Warszawa, 12.11.2020 r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Dotyczy: pisma z dnia 4.11.2020 r. znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.207.2020 w sprawie:
przekazania informacji o podjętych przez NFZ działaniach w celu wdrożenia polecenia
Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r., zmieniającego polecenie Ministra Zdrowia z dnia
4.09.2020 r., zmienionego poleceniem z dnia 30.09.2020 r.
Szanowny Pani Prezes,
Uprzejmie informuję, że wypełniając polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r.
w dniu 6.11.2020 r.:
 udzieliłem dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ stosownego pełnomocnictwa
upoważniającego do zawarcia z podmiotami leczniczymi:
1) umieszczonym w wykazie1, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne
niż świadczenie szpitalne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał
polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo
art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy o COVID-192, polecające:
a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),
b) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu)
1 o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
2 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.
374 z późn. zm.)
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2) w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby
przyjęć;
3) o których mowa w pkt 1 oraz umieszczonym w wykazie3, wykonującym
działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w stosunku do których
minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo decyzję
na podstawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 i ust. 4 albo art.
11 h ust. 1 i 4 ustawy o COVID-194, polecające zapewnienie łóżek dla pacjentów
podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu), i które
umieszczone są na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid,
z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów
diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 (laboratoria);
umów lub aneksów umów, które zgodnie z tym poleceniem stanowią podstawę do
przekazywania powyższym podmiotom środków z przeznaczeniem na przyznanie osobom
wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) dodatkowego
świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, według określonych zasad.
 przekazałem dyrektorom oddziałów wojewódzkich, polecenie Ministra Zdrowia
z dnia 1.11.2020 r. oraz wzory umów i wzór aneksu do umowy (dotyczące
dodatkowego świadczenia pieniężnego dla personelu medycznego objętego
poleceniem Ministra Zdrowia), do służbowego wykorzystania w toku realizacji
przedmiotowego polecenia Ministra Zdrowia.
Z poważaniem
Filip Nowak
p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
/podpisano podpisem elektronicznym/

3 o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
4 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.
374 z późn. zm.)
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