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Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 listopada 2020 r., znak NIPiP-NRPiP-DS.015.206.2020, 

w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego, proszę o przyjęcie poniższej 

informacji. 

Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

Zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ (wg stanu po zmianach z dnia 

1 listopada 2020 r.) poleceniem objęte są:

1) podmioty lecznicze, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra 
Zdrowia są szpitalami II i III poziomu

2) podmioty lecznicze w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 
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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 RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

W nowelizacji polecenia określono, że osobami uprawnionymi do otrzymania 

świadczenia dodatkowego są:

 w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych 
wskazanych w pkt 1 – osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące 
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z 
pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych 

wskazanych w pkt 2 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć

 w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 3 

(laboratoriów „covid-owych”) - osoby wykonujące czynności diagnostyki 

laboratoryjnej w tych podmiotach.

Dodatkowe świadczenie pieniężne nie przysługuje natomiast osobom skierowanym do 

pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1845).

W Poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. wskazano także:

1) wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego, które zostało podwojone i 

wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej,

2) maksymalną kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego, która nie może być 

wyższa niż 15 tys. zł i przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny 

zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.
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Jednocześnie wyjaśniam, że wysokość środków z tytułu dodatkowego świadczenia 

pieniężnego dla danego podmiotu leczniczego jest ustalana w oparciu o informację 

przekazywaną przez kierownika podmiotu leczniczego raz w miesiącu w terminie do 10. 

dnia każdego miesiąca do dyrektora właściwego terytorialnie ze względu na położenie 

podmiotu leczniczego oddziału wojewódzkiego NFZ, który zobowiązany jest do 

przekazywania i rozliczana ww. środków finansowych.

Zgodnie z punktem 6 i 7 załącznika do Polecenia Ministra Zdrowia, podmiot powinien 

zostać zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie realizacji zobowiązania, o 

którym mowa w pkt 5 załącznika do Polecenia, przez osoby upoważnione do wykonania 

czynności kontrolnych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora 

właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

udostępnienia tym osobom oświadczeń, o których mowa w pkt 2.

Podmiot powinien zostać zobowiązany do zwrotu środków finansowych, o których mowa 

w pkt 4 załącznika do Polecenia:

- których nie mógł wykorzystać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym poleceniu, 

w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia braku tej możliwości (np. rozwiązanie z 

danym pracownikiem stosunku pracy);

- które zostały wykorzystane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

poleceniu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu tych 

środków od dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia.

Z poważaniem, 

$ezdPracownikNazwa 

$ezdPracownikStanowisko 
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik nr 1:

- Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r. 
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