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Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie, 

 

Działając w imieniu szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali zwracamy się z prośbą o 
wyjaśnienie i pilne zajęcia stanowiska w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 04.11.2021 dotyczącego wprowadzenia nowych zasad rozliczania i wypłacania dodatkowego 
wynagrodzenia covidowego za opiekę nad pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS 
CoV-2 na podstawie art. 354 k.c. w zw. z.art. 155 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1285)   

 

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 04.11.2021 dotyczącego 
wprowadzenia nowych zasad rozliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia covidowego za 
opiekę nad pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 od 1 listopada 2021r.  
tzw. dodatek covidowy przysługuje personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pacjentami  z 
podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS CoV-2.   
Kilka Szpitali zostało zobligowanych do prowadzenia Szpitala Tymczasowego. Zabezpieczenie 
udzielania świadczeń w szpitalach tymczasowych  dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS CoV-2 odbywa się przez personel medyczny szpitala pracujący na stałe w innych 
jednostkach organizacyjnych.  Szpitale nie mają możliwości  dedykowania personelu wyłącznie do 
pacy w szpitalu tymczasowym.    
Ponadto Szpitale nie posiadają informacji z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy w 
aktualizacji wyceny świadczeń udzielanych w Szpitalu Tymczasowym uwzględniono dla dodatkowego 
wynagrodzenia COVID-owego cały czas pracy personelu medycznego czy tylko czas w bezpośrednim 
kontakcie z pacjentem zakażonym. Jednocześnie  zwracamy uwagę, że specyfika pracy personelu 
medycznego w Szpitalu Tymczasowym polega na leczeniu pacjentów w bezpośrednim kontakcie z 
nimi, jak i przebywanie  pomieszczeniach, gdzie pacjenci ci przebywają, a jedynie  część  pracy jest 
wykonywana poza tą strefą.            
 

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie kwestii: 

• Czy w przypadku jeśli ten sam pracownik personelu medycznego uczestniczy w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem 
wirusem SARS-CoV 2 w Szpitalu Tymczasowym i w strefie COVIDowej w oddziałach 
szpitalnych, dodatkowe  wynagrodzenie  ma  być płacone  z dwóch źródeł to jest: za pracę w 
Szpitalu Tymczasowym ze środków otrzymanych za świadczenia w nim zrealizowane a za 
pracę w strefie covidowej z dodatkowych środków finansowych otrzymywanych w ramach 
umowy? 

• Czy miesięczny limit 15.000 zł kwoty dodatku, o którym mowa w komunikacie NFZ z 
04.11.2021 r. dotyczy tylko dodatku dla personelu medycznego uczestniczącego w 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem podejrzanym i 
z zakażonym wirusem SARS-CoV-2 na oddziałach II Poziomu zabezpieczenia 



 

 

covidowego realizowanych u danego świadczeniodawcy poza szpitalem 
tymczasowym? 

• Czy też miesięczny limit 15.000 zł kwoty dodatku ma uwzględnić pracę personelu 
medycznego w tym okresie rozliczeniowym w szpitalu tymczasowym i przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem podejrzanym i z zakażonym 
wirusem SARS CoV-2 na oddziałach II Poziomy zabezpieczenia covidowego realizowanych 
u danego świadczeniodawcy poza szpitalem tymczasowym? 

• Czy cały czas  personelu medycznego  wykonującego prace w szpitalu tymczasowym, który 
jest  dedykowany do leczenia wyłącznie  pacjentów z potwierdzonym zakażeniem  SARS Cov-
2,  ma być  kwalifikowany jako  uprawniający do   ustalenia  wysokości dodatku personel 
medyczny,  o którym mowa ww. komunikacie NFZ z 04.11.2021r.? Jeśli nie to w jakim sposób 
NFZ oczekuje od  świadczeniodawcy ewidencjonowania  czasu pracy, biorąc pod uwagę 
specyfikę udzielanych świadczeń w szpitalu tymczasowym?   

 

 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia i 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

Z wyrazami uszanowania, 

 
 

Urszula Szybowicz 
Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali 
 

Warszawa, 27.12.2021 

 

 

dok. PFSz, MZ,dodatki COVID, 2021-12-27 

 

 


