






















Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
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Znak: DEF-WSiKF.401.5.13.2020
2020.146024.BE

Pani 
Mariola Łodzińska
Wiceprezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Dotyczy: pisma z dnia 16.10.2020 r., znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.189.2020.MK w sprawie 
przekazania informacji o podjętych przez NFZ działań w celu wdrożenia polecenia Ministra 
Zdrowia z dnia 4.09.2020 r., zmienionego poleceniem z dnia 30.09.2020 r.

Szanowna Pani Prezes,

Uprzejmie informuję, że wypełniając polecenia Ministra Zdrowia upoważniłem 
dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, do zawarcia z podmiotami leczniczymi:

 umieszczonymi w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. 
zm.), oraz 

 wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w stosunku do 
których minister właściwy do spraw zdrowia albo wojewoda wydał polecenie albo 
decyzję na podstawie odpowiednio art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

umów, które zgodnie z tymi poleceniami stanowią podstawę do przekazywania powyższym 
podmiotom środków 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) uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i 
mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-
CoV-2 dodatkowego świadczenia pieniężnego.

W związku z powyższym dyrektorzy OW NFZ zawarli umowy z 93 podmiotami 
leczniczymi, na podstawie których podmioty te przekazują do oddziałów wojewódzkich NFZ 
pisemne informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do zapewnienia dodatkowych 

Warszawa,  26.10.2020 r.

http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/


2

świadczeń pieniężnych wszystkim osobom uprawnionym do ich otrzymania, uwzględniającej 
pozostające po stronie pracodawcy koszty na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur 
Pomostowych, za dany miesiąc.

Następnie w oparciu o powyższe informacje oraz prawidłowo wystawione dokumenty 
księgowe oddziały wojewódzkie NFZ, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, 
przekazują podmiotom leczniczym należne środki finansowe.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że zgodnie z informacjami przekazywanymi przez 
dyrektorów oddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco przekazują podmiotom leczniczym 
powyższe środki finansowe.

Ponadto, uprzejmie informuję, że w celu zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem 
wykorzystania przez podmioty lecznicze środków przekazanych im na wypłatę personelowi 
medycznemu dodatkowych świadczeń pieniężnych w umowie zostały wprowadzone 
postanowienia zobowiązujące podmioty lecznicze do poddania się kontroli, w tym zakresie 
oraz do ewentualnego zwrotu środków finansowych, które zostały wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem.

Z poważaniem

Filip Nowak
p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

/podpisano podpisem elektronicznym/



Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 440 
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Warszawa, 27 października 2020 r. 

DSW.051.46.2020.PJ
Pani

Mariola Łodzińska

Wiceprezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na złożony w trybie dostępu do informacji publicznej wniosek, który 

wpłynął do Ministerstwa Zdrowia w dniu 16 października br., uprzejmie przekazuję w 

załączeniu Polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z dnia 4 września br. oraz 

zmianę tego polecenia z dnia 30 września br.

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Zał. 1 Polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z dnia 4 września br.

Zał. 2 Zmiana Polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ z dnia 30 września br.
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