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Pani 

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w 

Warszawie im. prof. Jana 

Nielubowicza

ul. Puławska 18

02-512 Warszawa

rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

Szanowna Pani Rzecznik,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2022 r., znak: OKW-1730/2022, w sprawie 

zajęcia stanowiska w sprawie naliczania oraz wypłaty dodatkowego świadczenia 

pieniężnego („dodatek covidowy”) lekarzom udzielającym świadczeń zdrowotnych 

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, Departament Dialogu Społecznego prosi 

o przyjęcie poniższej informacji.

Jak wskazano w piśmie z dnia 1 marca 2022 r. „W okresie od  dnia 1 listopada 2021 r. 

do dnia 27  lutego 2022 r. dodatkowe świadczenie pieniężne, określone w Poleceniu 

Ministra Zdrowia1, przysługiwało osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym 

w szpitalach II poziomu zabezpieczenia, które w jednostkach organizacyjnych 

podmiotów leczniczych (oddziałach), w których podmiot ten zapewniał łóżka dla 

pacjentów z podejrzeniem i z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, uczestniczyły 

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z 

podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach. 

1 Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze zmianami – zwane 
dalej: „Poleceniem Ministra Zdrowia”, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 do dnia 27 lutego 2022 r.
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Jednocześnie należy wskazać, że dodatkowe świadczenie pieniężne określone w 

Poleceniu Ministra Zdrowia nie przysługiwało osobom skierowanym do pracy 

w podmiotach leczniczych 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 2021 r. 

poz. 2069, z późn. zm.).”. 

Ponownie wskazujemy, że do wymaganego w Poleceniu Ministra Zdrowia, w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 27 lutego 2022 r., wykazu godzin 

pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, będącego 

podstawą ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego, należy uwzględnić zarówno 
godziny pracy w strefie brudnej, jak i pracę bezpośrednio związaną z pracą w 
strefie brudnej, tj. np. wyjścia ze strefy brudnej celem:

 skorzystania z przepisanych prawem przerw w pracy, 

 prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem przez daną osobę 
pracy w strefie brudnej, 

 przygotowania do pracy w strefie brudnej (pobranie leków itp.), sprawy bytowe 

(np. wyjścia do toalety). 

Do wykazu godzin pracy z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2, będącego podstawą ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego, nie będzie się 

natomiast bez wątpienia wliczać czas wykonywania ww. czynności przez osoby 

przebywające wyłącznie w strefie czystej lub gdy ww. czynności wykonywane w strefie 

czystej nie pozostają w związku z pracą danej osoby w strefie brudnej.

Z poważaniem 

Jakub Bydłoń 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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