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Pan
Filip Nowak
p. o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19
oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493),
postanawiam:
zmienić z dniem 1 października 2020 r. polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września
2020 r., wydane w oparciu o obowiązujący wówczas art. 10a 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.), w następującym
zakresie:
punkt 1 ww. polecenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Polecam Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 26/30 (kod pocztowy 02-528), przekazanie podmiotom
leczniczym umieszczonym w wykazie, 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,

wykonującym

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w stosunku do których
minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo
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decyzję na podstawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i
ust. 4 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.), polecające:
1)

realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),

2) 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)
(dalej zwanych również „Podmiotami”), środków finansowych 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.), uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV2, z wyłączeniem osób, skierowanych 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 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), dodatkowego świadczenia
pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem”,
według zasad określonych w załączniku do niniejszego polecenia, na podstawie umowy
lub porozumienia.”.

Z poważaniem,
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2

Uzasadnienie
Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. wydane zostało na podstawie art.
10a 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, dalej także jako „ustawa o COVID-19”.
Działania te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zdrowia.
Nowelizacja polecenia ma na celu zmianę zakresu podmiotów zobowiązanych do
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 z uwagi na likwidację szpitali jednoimiennych. Zmiana
brzmienia polecenia zmierza do dostosowania zakresu podmiotowego polecenia do
nowego kształtu „Strategii walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020”.
Zmienione polecenie korespondować będzie z wydawanymi obecnie przez ministra
właściwego do spraw zdrowia oraz wojewodów poleceniami albo decyzjami dla
podmiotów leczniczych / szpitali drugiego i trzeciego poziomu - według nowego kształtu
„Strategii walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020”.
Dodatkowym poza zatrudnieniem w podmiocie leczniczym z drugiego lub trzeciego
poziomu warunkiem do uzyskania uprawnienia do świadczenia dodatkowego byłoby
nadal wykonywanie zawodu medycznego i uczestniczenie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2.
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