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Krzysztof Bukiel

Przewodniczący 

Zarządu Krajowego

Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia br. w sprawie dodatkowego świadczenia 

w związku z pracą przy zwalczaniu epidemii SARS CoV-2 uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Ad. 1 i 2 Polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ regulujące kwestię dodatkowego 

świadczenia zdrowotnego 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 
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udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

Ad. 3 Polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia 

dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na 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 w zakresie kategorii podmiotu, w którym dana osoba uczestniczy 

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami 

z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ad. 4 Polecenie obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach 

leczniczych, 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, 

które to osoby udzielają świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć. Również w tym przypadku 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). 
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