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Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

Odpowiadając na korespondencję z dnia 11 marca br. uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 4 września 2020 r., zmienionym następnie m.in. poleceniami z dnia 30 września i 1 

listopada 2020 r., do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego uprawnione są 

osoby wykonujące zawód medyczny i:

 uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie 

z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach 

II i III poziomu;

lub

 udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. SOR-y, ZRM-y, 

zespoły LPR) lub izbach przyjęć;

lub

 wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium „covidowym” w 

szpitalach I, II i III poziomu, które umieszczone są na liście zamieszczonej na 

stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi Narodowy 
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Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych 

RTPCR w kierunku SARS-CoV-2.

Polecenie posługuje się pojęciem osoby wykonującej zawód medyczny w znaczeniu, 

jakie temu pojęciu nadaje 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.). Zgodnie z definicją 

zawartą w tym przepisie pod pojęciem osoby wykonującej zawód medyczny należy 

rozumieć: „osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny”.

Jednocześnie informuję, że propozycje poszerzenia kręgu pracowników ochrony 

zdrowia uprawnionych do otrzymywania dodatku covidowego są przedmiotem analiz w 

Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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