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Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia br. w sprawie polecenia Ministra Zdrowia dla
Prezesa NFZ dotyczącego dodatkowego świadczenia pieniężnego za pracę przy
COVID-19 uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Ad 1: Zgodnie z poleceniem w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada br.
regulacją tą objęte są:
1)

podmioty lecznicze, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra Zdrowia

są szpitalami II i III poziomu zabezpieczenia;
2)

podmioty lecznicze, 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)

laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu

umieszczonych 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 RTPCR w kierunku SARS-CoV-2.
Należy przy tym zauważyć, że polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób
uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na
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oddziale / oddziałach objętych decyzją wojewody o uznaniu danego podmiotu
leczniczego za szpital II lub III poziomu. Każdorazowo jednak osoba zgłaszana jako
uprawniona spełniać musi warunki określone w poleceniu.
Ad. 2 Zgodnie z przedmiotowym poleceniem dodatkowe świadczenie pieniężne
w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom podejrzanym
o zakażenie i zakażonym wirusem Sars-CoV-2, przysługuje m.in. osobom wykonującym
zawód medyczny w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 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 w izbach przyjęć.
W myśl powyższego wszystkie jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego,
o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o PRM oraz izby przyjęć objęte są zakresem
polecenia (nie muszą być jednostkami organizacyjnymi szpitali III, II ani I poziomu).
W przypadku ww. osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć, warunkiem przyznania
świadczenia dodatkowego jest udzielanie w nich świadczeń zdrowotnych.
Ad. 3 Przedmiotowe polecenie nie uzależnia wysokości świadczenia dodatkowego od
liczby świadczeń udzielonych w danym miesiącu w bezpośrednim kontakcie z
pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 oraz od wymiaru czasu, który
dana osoba poświęca na udzielanie tych świadczeń w danym okresie (czy świadczenia
te są udzielane w sposób ciągły czy nie). Zgodnie bowiem z punktem 3 lit. b załącznika
do polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w przypadku świadczenia pracy
przez osoby uprawnione do świadczenia dodatkowego przez niepełny miesiąc,
świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.
Jest to zarazem jedyna przyczyna proporcjonalnego obniżenia wysokości świadczenia
dodatkowego określona w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r.
Należy również zauważyć, ze Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w komunikacie
z dnia 2 grudnia opublikowanym na stronie internetowej Centrali wskazała, że: „NFZ nie
wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach
z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia. Natomiast
udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 nie może być incydentalne”.
Ad. 4 Wyłączywszy przywołaną wyżej kwestię jednostek PRM i izb przyjęć, a także
kwestię laboratoriów diagnostycznych, polecenie zawiera warunek wykonywania
zawodu medycznego oraz uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w
bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-

2

CoV-2 (co oznacza wymóg bezpośredniego kontaktu zarówno z pacjentem

z

podejrzeniem jak i z pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2).
Powyższy warunek dotyczący kontaktu wynika z założenia, że rozwiązanie regulowane
przedmiotowym poleceniem skierowane było do podmiotów wyznaczonych i tym samym
formalnie zobowiązanym do udzielania świadczeń zarówno pacjentom z podejrzeniem
jak i pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
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