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Warszawa, 17.02.2021 r.
Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

dotyczy: pisma z dnia 15.02.2021 r., znak: NIPIP-NRPIP-DS.015.42.2021.MT
w sprawie: polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r. zmieniającego polecenie z dnia
4.09.2020 r., zmienione poleceniem z dnia 30.09.2020 r. w sprawie dodatkowego świadczenia
pieniężnego.
Szanowna Pani Prezes,
Uprzejmie informuję, że poleceniem z dnia 1.11.2020 r. Minister Zdrowia zobowiązał Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania:
1) podmiotom leczniczym, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra
Zdrowia są szpitalami II i III poziomu;
2) podmiotom leczniczym, 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) laboratoriom 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,
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.), tj. osobom uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobom legitymującym się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, dodatkowego świadczenia pieniężnego,
wypłacanego miesięcznie, według określonych zasad, na podstawie umowy lub porozumienia
zawartego z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ, z wyłączeniem osób, skierowanych do
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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 Minister Zdrowia określił, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia
dodatkowego są:
1) 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;
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;
3) w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 3
(laboratoriów „covid-owych”) - osoby wykonujące czynności diagnostyki
laboratoryjnej w tych podmiotach.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w poleceniu z dnia 1.11.2020 r. zmieniającym polecenie
z dnia 4.09.2020 r., zmienione poleceniem z dnia 30.09.2020 r., Minister Zdrowia wśród
uprawnionych podmiotów leczniczych nie wskazał podmiotów leczniczych prowadzących
izolatoria.

Z poważaniem
z up. p. o. Prezesa NFZ
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