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Szanowny Panie Dyrektorze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 3 listopada 2020 r. znak: DSW.682.29.2020.PJ uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Do dnia 4 września 2020 r. dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób uczestniczących
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie
ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem
lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. z 2020 r.
poz. 775, z późn. zm.), z wyłączeniem osób, skierowanych 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 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), były wypłacane na
podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r., znak: 2035887.AM,
z uwzględnieniem zasad określonych w tym poleceniu.
Od dnia 5 września 2020 r. Dodatkowe świadczenia pieniężne dla osób wykonujących
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.) uczestniczących w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z wyłączeniem osób,
skierowanych 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, były/są
wypłacane na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmienionego
poleceniem z dnia 30 września 2020 r., znak: DSZ.0212.307. 2020.ASB oraz poleceniem z dnia
1 listopada 2020 r., znak: DSZ. 2245954, z uwzględnieniem zasad określonych w tych
poleceniach.
Na realizację zadań wynikających z ww. poleceń Ministra Zdrowia w planie finansowym
NFZ na rok 2020 (stan na koniec października 2020 r.) zabezpieczono środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 178 048 tys. zł.
Kwota ta nie uwzględnia środków na wypłatę dodatkowych świadczeń za miesiąc
listopad i grudzień 2020 r., które zostaną ujęte w kolejnych zmianach planu finansowego na rok
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2020 r., w kwotach oszacowanych na podstawie stosownych informacji w przedmiotowej
sprawie przedstawionych przez świadczeniodawców do OW NFZ. Do dnia 30 października 2020
r. OW NFZ przekazały świadczeniodawcom z powyższego tego tytułu środki w kwocie
127 570,52 tys. zł.
Ponadto, uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest beneficjentem umowy
o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod
nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” zawartej pomiędzy Skarbem Państwa –
Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł,
realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć
negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz
personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów
oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300
podmiotów w całej Polsce.
Środki finansowe z projektu POWER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe
wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów
medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub hospicjach oraz dla pielęgniarek lub ratowników
medycznych DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia –
musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo
w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem
wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez
zarażeniem.
Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony
osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków
ok. 20 mln zł.).
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictw w projekcie POWER można uzyskać
na stronie www Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/onfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpohospicjow-oraz-dps-ow,19.html.
Z poważaniem
Dariusz Jarnutowski
Dyrektor Departamentu
Departament Ekonomiczno-Finansowy
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