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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27 maja 2020 r. otrzymane drogą elektroniczną 

dotyczącego opiekunów medycznych, Departament Dialogu Społecznego prosi o 

przyjęcie poniższego. 

W pierwszej kolejności pragnę wyraźnie podkreślić, że Minister Zdrowia docenia 

poświęcenie i odwagę wszystkich pracowników personelu medycznego, w tym 

opiekunów medycznych, biorących udział w działaniach podejmowanych w związku z 

trwającą epidemią COVID-19, dlatego też podjęto liczne działania mające na celu 

zabezpieczenie potrzeb ww. grupy. 

W dniu 16 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w 

sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2020 rok. Nowe przepisy zwiększają 

planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu 

łącznie o kwotę 1 416 322 tys. zł. Środki te służą pokrywaniu zwiększonych kosztów 

prowadzonej działalności leczniczej i pozwalają poszczególnym dyrektorom podmiotów 

leczniczych na wykonywanie ich ustawowych kompetencji zarządczych obejmujących 

również kwestie dotyczące zatrudnianego personelu. 
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Ponadto w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 podjęto szereg decyzji o skierowaniu do systemu ochrony 

zdrowia dodatkowych środków finansowych. I tak dla wojewodów zostały uruchomione 

z budżetu państwa dodatkowe środki w wysokości ponad 185 mln zł z przeznaczeniem 

na zakupy i prace dostosowawcze dla szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, a 

także na zakup przez wojewodów od przedsiębiorstw środków ochrony osobistej (m.in. 

maski, fartuchy, rękawice, środki do dezynfekcji), które zostały następnie przekazane do 

Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno Przeciwepidemicznych i są dystrybuowane 

bezpłatnie do podmiotów leczniczych.

W kontekście wynagrodzeń dla osób wykonujących zawody medyczne jednym z 

rozwiązań było wydanie rozporządzenia 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. poz. 775 ze zm.). Ww. rozporządzenie weszło w 

życie w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia,  kierownik podmiotu leczniczego 

umieszczonego w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w których 

udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-191 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne: 

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki 

zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące 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 i 567) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem 

lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie. 

Powyższe oznacza, że § 1 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia odnosi się do 

wyodrębnionych komórek organizacyjnych danego podmiotu leczniczego, w których 

udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19. Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na 

stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu 

1 Wykaz podmiotów jest publikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia 
wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ 
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świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 

wirusem SARS-CoV2. 

Warunkiem objęcia przepisami omawianego rozporządzenia osoby wykonującej zawód 

medyczny zatrudnionej w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest 

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód 

medyczny, to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny. Jednocześnie zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 10 ww. ustawy, świadczenia 

zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz biorąc pod uwagę kwalifikacje jakie uzyskuje 

osoba posiadająca dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun 

medyczny tj. kwalifikację do świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej, a także mając na uwadze, iż zgodnie z rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1658) do udzielania takich świadczeń uprawniony jest m.in. opiekun 

medyczny, należy uznać, iż zawód - opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

W związku z powyższym należy uznać, iż w przypadku spełnienia przesłanek 

określonych w § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, osoba zatrudniona na stanowisku 

opiekuna medycznego podlega przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 

kwietnia 2020r.

Z poważaniem, 

Jakub Bydłoń 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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