
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nfz.gov.pl Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
sekretariat tel. 22 572 60 13, fax 22 572 63 30

Znak: DEF-WSiKF.401.5.18.2021
2021.70190.BE

Pani
Monika Potocka
Rzecznik Praw Lekarza

dotyczy: pisma z 11.03.2021 r., 

w sprawie: dodatkowego świadczenia pieniężnego dla personelu medycznego, o którym 
mowa w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 1.11.2020 r. zmieniającego polecenie z dnia 
4.09.2020 r. zmienione poleceniem z dnia 30.09.2020 r. 

Szanowna Pani,

wyjaśniam, że zgodnie z stanowiskiem przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia, przy 
piśmie z dnia 20.01.2021 r., jeżeli stażysta albo rezydent spełnia wymogi określone 
w Poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. (wg stanu po zmianach z dnia 1 
listopada 2020 r.), tj.:

1) w przypadku stażysty albo rezydenta udzielającego świadczeń w podmiotach 
leczniczych będących szpitalami II i III poziomu – stażysta albo rezydent jest osobą 
wykonującą 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.) oraz 
uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

2) w przypadku stażysty albo rezydenta udzielającego świadczeń 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 
– stażysta albo rezydent jest osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz udziela świadczeń zdrowotnych 
w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach 
przyjęć;

3) w przypadku stażysty albo rezydenta wykonującego czynności w laboratoriach 
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 RTPCR 
w kierunku SARS-CoV-2. – stażysta albo rezydent jest osobą wykonującą zawód 
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medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz jest 
osobą wykonującą czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach, 

- to powinien być traktowany na równi z innymi osobami udzielającymi  
świadczeń/wykonującymi czynności diagnostyki objętymi zakresem Polecenia Ministra 
Zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. przedstawionym 
członkom Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w przypadku, gdy dany 
podmiot leczniczy będzie realizował procedurę określoną w załączniku do polecenia Ministra 
Zdrowia, w stosunku do osób zatrudnianych za pośrednictwem innego podmiotu 
(podwykonawców), to wówczas – jeżeli osoby te będą w podmiotach leczniczych 
określonych w pkt 1 ppkt 1 lub 2 polecenia wykonywały czynności określone w pkt 1a lit a-b 
polecenia - dla takich osób można wystąpić o środki na świadczenie dodatkowe. 

Polecenie Ministra Zdrowia nie wprowadza bowiem wymogu pozostawania w zatrudnieniu 
w podmiocie leczniczym dokonującym zgłoszenia tych osób w formule zatrudnienia, którego 
podstawą ma być umowa o pracę / umowa cywilnoprawna, której stronami są z jednej strony 
podmiot leczniczy z drugiej – osoba uprawniona do świadczenia dodatkowego. 

Jednocześnie to kierownik podmiotu leczniczego dokonujący zgłoszenia osób zatrudnionych 
przez podwykonawców będzie musiał zapewnić, że informacje o ich wynagrodzeniu są 
prawidłowe, oświadczenia osób uprawnionych są zgodne ze stanem faktycznym, a pozyskane 
środki są przez podwykonawców rzeczywiście przekazywane na świadczenia dodatkowe.

Dodatkowe świadczenia pieniężne nie mogą jednocześnie stanowić przychodu 
podwykonawcy, ponieważ nie są to środki za zapewnienie realizowania świadczeń przez 
określony podmiot, lecz są to środki przeznaczone na przyznanie osobom wykonującym 
zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej spełniającym warunki z pkt 1a dodatkowego świadczenia 
pieniężnego, wypłacanego miesięcznie. 

Z poważaniem

z up. p. o. Prezesa NFZ
Bernard Waśko

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych
/podpisano podpisem elektronicznym/
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