
 

 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia doraźnego Zespołu  problemowego ds. ochrony zdrowia 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 15 marca 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Krystyna Ptok, Przewodnicząca Zespołu problemowego ds. ochrony 

zdrowia, Forum Związków Zawodowych. 

 

W posiedzeniu wzięli udział: Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia; Pan Łukasz Szmulski, Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie 

Zdrowia; Pan Jakób Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie 

Zdrowia; Pani Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny; Pani Elżbieta Piotrowska-

Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; członkowie Zespołu, pozostali zaproszeni 

goście oraz eksperci. 

Porządek obrad: 

1. Zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w czasie pandemii i w czasie 

odbudowy. Omówienie następujących kwestii:  

• Usługi prozdrowotne w aptece jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej.  

• Rynek apteczny: kształt, sytuacja regulacyjna, usługi propacjenckie. 

• Polityka lekowa – dostępność pacjenta do leków w tym refundowanych, skutki 

ekonomiczne pandemii i ich wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i 

finansowanie leków. 

2. Sprawy różne.  

• Pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Pani Elżbiety Piotrowskiej  

3. Dodatki Covidowe - Wypłata pominiętym grupom zawodowym.  

Analiza nieprawidłowości w wypłacaniu dodatku. 



Ad 1. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ powitała uczestników obrad i przeczytała porządek 

posiedzenia. 

Strony jednogłośnie przyjęły porządek obrad. 

Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan wskazał, że jeden z ekspertów nie może być 

obecny na posiedzeniu ze względu na stan zdrowia i wszystkie pytania, na które nie będzie 

mogła być udzielona odpowiedź zostaną rozpatrzone drogą pisemną. Mówiąc o zagrożeniach 

dla krajowego przemysłu farmaceutycznego wskazał na ciągłą płynność dostarczania leków dla 

społeczeństwa pomimo trudnej, pandemicznej sytuacji. Zwrócił uwagę na trwającą dyskusję nt. 

łańcucha dostaw leków w UE i wskazał na szansę stojącą przed przemysłem farmaceutycznym. 

Powiedzał, że tę kwestię rozwinie Pan Krzysztof Kopeć. 

Krzysztof Kopeć, Ekspert Konfederacji Lewiatan wygłosił prezentację poświęconą 

bezpieczeństwu lekowego kraju. Wskazał na ogólny trend wzrostowy przekazywania nakładów 

na rozwój branży lekowej i podkreślił potencjał Polski. Wypunktował działania związane ze 

staraniami utrzymania produkcji leków w Polsce i zwrócił uwagę na dokumenty strategiczne 

państwa, które poruszają tę kwestię – Polityka Lekowa Państwa 2018 – 2022 oraz Strategia na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poinformował o zwróceniu się do Premiera RP w sprawie 

rozszerzenia Nowego Polskiego Ładu o zakres farmacji i wskazał na pozytywne 

ustosunkowanie się Premiera do tych postulatów. Podkreślił, że większość pacjentów jest 

leczona lekami generycznymi, które są spopularyzowanymi lekami monopolistycznymi. 

Powiedział, że leki monopolistyczne stanowią przełom w leczeniu pacjentów i po pewnym 

czasie stają się egalitarne. Podkreślił obserwowalny wzrost wydatków państwa na leki 

monopolistyczne i nakreślił potrzebę zwiększenia dostępności do leków biologicznych. 

Zwrócił uwagę, że 25% środków przeznaczanych na refundację leków trafiało do 5 podmiotów 

– Roche, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva oraz Inovatis. Wypunktował, że niewielka część 

produkcji realizowanej przez te firmy mieści się w naszym kraju, podkreślając innowacyjność 

w lekach generycznych jako np. nowym sposobie podawania substancji aktywnej. Powiedział, 

że 48% refundowanych leków jest pozyskiwanych za 28% budżetu refundacyjnego oraz 

podkreślił gwarancyjny charakter Krajowego Systemu Farmaceutycznego dla bezpieczeństwa, 

szczególnie istotnego w pandemii. Zaznaczył, że leki podawane przy leczeniu koronawirusa 

pochodzą od krajowych dostawców i zaznaczył, że krajowi producenci leków generują 0,8% 

PKB oraz dostarczają wpływ z podatków CIT i VAT na poziomie 2,5 mld zł oraz wpływ 



z eksportu na poziomie 2,7 mld euro. Podkreślił 100 tys. miejsc pracy, które generuje przemysł 

farmaceutyczny oraz wypunktował jedne z najniższych cen leków w Polsce, przy obecności 

nowoczesnego systemu leków generycznych i biologicznych. Poinformował o powstawaniu 

Europejskiej Strategii Farmaceutycznej, będącej odpowiedzią na kwestie, które pojawiły 

się podczas pandemii koronawirusa. Poinformował o ujęciu farmacji w KPO i wskazał na 

zagrożenia w postaci braku stabilności, eksportu najtańszych leków oraz braku spójnej strategii 

poświęconej farmacji, która byłaby zgodna z KPO. Wskazał na potrzebę zwiększenia 

stabilizacji cen (utrzymanie na tym samym poziomie) oraz prolongaty decyzji refundacyjnej na 

tych samych warunkach (z możliwością dodania nowych leków) oraz powstania strategii 

bezpieczeństwa lekowego dla kraju. Wyraził otwartość na dialog i wyraził nadzieję na 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lekowego Polski. Kończąc wypowiedź powiedział, 

że zrównanie cen leków z azjatyckimi będzie niosło za sobą poważne konsekwencje, w tym 

zwolnienia.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał na starania strony 

rządowej związane z prowadzeniem transparentnego dialogu, do którego włączane są różne 

gremia konsultacyjne. Poruszając temat środków do refundacji wskazał na otwartość wobec 

ojczystych producentów w sektorze aptecznym. Wskazał, że sektor chemioterapii jest 

obsługiwany głównie przez firmy zagraniczne oraz sektor wysoce innowacyjnych programów 

lekowych jest objęty w zdecydowanej większości przez firmy zagraniczne. Powiedział, 

że w przypadku leczenia szpitalnego pacjent otrzymuje leki za darmo i MZ negocjuje całość 

ceny leków. Wskazał na potrzebę zmiany zapisów refundacyjnych, chociażby przez wzgląd na 

nowe programy lekowe i poinformował o przygotowywanej zmianie Ustawy refundacyjnej, 

która miałaby wzmocnić przemysł farmaceutyczny. Zaprzeczył, jakoby komisja ekonomiczna 

stale zmniejszała ceny leków i powiedział, że ceny niektórych leków wzrosły ze względu na 

wzrost kosztów produkcji. Powiedział, że MZ chce zachować zdrowe zasady konkurencji i był 

sceptyczny wobec zwiększania dopłat pacjentów. Podkreślił starania MZ w celu zapewnienia 

dostępności leków bez znaczącej podwyżki ich cen oraz poinformował o trwających 

negocjacjach refundacji leków. Podkreślił, że odmowa refundacji następuje tylko i wyłącznie 

w wyjątkowych sytuacjach są odmowy dofinansowania oraz podziękował za uwagi strony 

społecznej. Wskazał, że jest jeszcze możliwość zgłaszania uwag do produkcji API 

oraz że niektóre firmy, które nie produkują leków w Polsce, zatrudniają dużo personelu 

oraz prowadzą rozległe inwestycje. 



Łukasz Szmulski, Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia 

powiedział, że nieprawdą jest ogólne stwierdzenie, że ceny leków w Polsce są najniższe. 

Zwrócił uwagę, że według innego raportu wynika, iż pacjenci w Polsce dopłacają najwięcej do 

leków w skali UE. Powiedział, że korytarze cenowe miały za cel ograniczenie nieprzekraczania 

limitu do 150% ceny leku. Zaznaczył brak podania metodologii liczenia cen leków w raporcie 

i powiedział, że ceny leków w innych państwach mogą być dostosowane do prawa jakie tam 

panuje. Wskazał, że według danych UE, Polska nie posiada najtańszych leków i poinformował 

o 2000 odnowień refundacyjnych i ogólnej liczbie 4500 leków refundacyjnych. Negatywnie 

odniósł się do utrzymania tych samych cen leków wskazując, że co 2 miesiące ceny leków są 

renegocjowane. Dopuszczał możliwość pojawienia się kontrowersyjnych zapisów we 

wczesnym projekcie ustawy dotyczącej refundacji leków, jednocześnie podkreślił rolę 

konsultacji społecznych w celu wyeliminowania tych zapisów i osiągnięciu konsensusu. 

Nakreślił potrzebę pogłębienia dialogu i poinformował, że ustawa nie była konsultowana od 10 

lat, wskutek czego obecnie powstały pewne niedoskonałości. 

Krzysztof Kopeć, Ekspert Konfederacji Lewiatan pozytywnie ustosunkował się do 

zwracania uwagi na sprzedaż polskich leków i prawne zakazy podwyższania ceny leku przy 

przedłużaniu refundacji. Powiedział, że polscy pacjenci dopłacają najwięcej do leków ale nie 

jest to winą producentów, a skutkiem decyzji ustawodawcy. Powiedział, że środowisko 

farmaceutyczne nie zgłasza sprzeciwu wobec Ustawie refundacyjnej, tylko zależy mu, aby 

ustawa nie powstała w czasie pandemii koronawirusa. Wyraził otwartość na dyskusje i 

zasugerował przeprowadzenie prekonsultacji ustawy. Zapytał, jak korytarze cenowe wpłyną na 

pracodawców, czy ustawa powstanie w tym roku i czy ograniczy rentowność przedsiębiorstw. 

Prognozował, że produkcja leków nie będzie tanieć w Europie.  

Irena Rej, Ekspert FPP przyznała rację Panu Kopciowi i nakreśliła potrzebę pogłębienia 

dialogu, w tym przeprowadzania prekonsultacji ustawy refundacyjnej. Wyraziła 

niezadowolenie z jakości odpowiedzi MZ na zadane pytania przez FPP. Powiedziała, że 

wspólnym celem MZ i partnerów społecznych jest chęć uzyskania dobrego leku w przystępnej 

cenie. Zapytała o status realizacji Recovery planu i wskazała na niską produktywność 

wcześniejszej dyskusja o API ze względu na brak wiedzy o finansach i technikaliach. 

Powiedziała, że ze względu na koszty produkcji firmy muszą mieć gwarancje, że będą mogły 

sprzedawać leki również poza granicami Polski. Podkreśliła brak wiedzy strony społecznej o 

szczegółach Ustawy refundacyjnej i brak działań państwa związanych z polityką lekową 

państwa.   



Bogna Cichowska-Duma, Ekspert Pracodawców RP powiedziała, że w celu zapewnienia jak 

najlepszej jakości leków potrzeba koncernów innowacyjnych jak i generycznych. Jako istotny 

problem przedstawiła ograniczenia budżetowe i podkreśliła, że wydatki refundacyjne rok 

rocznie maleją. Wskazała, że od 2016 wydatki w budżecie NFZ na leki maleją, a sam spadek 

wyniósł na przestrzeni czasu około 2%. Wskazała, że w branży innowacyjnej oprócz pieniędzy 

liczą się wyniki. Podkreśliła, że bardzo mało nowoczesnych leków jest refundowanych i 

zapytała czy MZ planuje zwiększenie środków w związku z planami dotyczącymi licznych 

programów jak „Zdrowa przyszłość”. 

Tomasz Dzitko, Ekspert BCC powiedział, że na zwiększenie bezpieczeństwa lekowego 

wpływa pochodzenie API, miejsce jego wytwarzania oraz źródło zakupu w ramach Unii 

Europejskiej. Wskazał, że wyżej wymienione czynniki wpływają na dostępność do leków i 

leczenia oraz koszty. Wskazał, że można by zredukować dopłaty do leków korzystając z 

rynków europejskich, a sam import leków nie musi wiązać się z eksportem leków 

wyprodukowanych w Polsce. Szacował oszczędność na poziomie 25% w ramach importu i 

wskazał, że refundacja nie obejmuje importu równoległego. Zapytał, czy import równoległy 

zostanie umieszczony w zapisach Ustawy refundacyjnej.   

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że zapisy 

dotyczące importu równoległego nie zostały zawarte w projekcie i zapowiedział plany 

zmniejszenia kosztów systemowych po stronie pracodawców. Wskazał, że import równoległy 

byłby traktowany tylko i wyłącznie jako rynek uzupełniający i zadeklarował otwartość na 

dialog. Powiedział, że spadek wydatków na leki jest powiązany ze złożonym problemem 

wydatków na służbę zdrowia i poinformował, że Polska ma jedne z najniższych wydatków na 

służbę zdrowia. Zaznaczył, że gdyby uzależnić ceny leków od PKB to rzeczywiście byłyby one 

zdecydowanie wyższe niż w Europie i powiedział o zmienianiu się systemu zdrowia od 2008 

roku. Powiedział że wynagrodzenia i ceny usług są znacząco niższe w Polsce niż na terenie UE 

oraz leki mają średnio niższe ceny, co stanowi istotny problem. Wskazał, że były podpisywane 

porozumienia zwiększające wycenę świadczeń, a zdecydowaną większość pracowników służby 

zdrowia stanowią Polacy, którzy zdobyli wiedzę w Polsce, co również wpływa na 

bezpieczeństwo zdrowotne państwa. Poinformował o staraniach MZ w celu zwiększania 

nakładów PKB na służbę zdrowia ale pandemia COVID-19 rodzi problemy. Wskazał, że MZ 

chciałoby nowelizować prawo, przy czym najskuteczniejszą formą są rozporządzenia, 

ponieważ zmiany ustawowe wymagają dłuższej drogi legislacyjnej. Powiedział, że MZ nie 

możemy podać obecnie żadnych terminów w sprawie zmian ustawowych. Zadeklarował, 



że MZ nie widzi dużo propozycji, których leków ceny można byłoby zmniejszyć i poprosił o 

sugestie partnerów społecznych. Przyznał rację, że przy samym prolongowaniu refundacji ceny 

leków się nie zmieniają ale zdarzają się podwyżki w międzyczasie i niektóre obniżki cen są 

zasadne. Powiedział, że MZ stara się polepszać rynek leków w Polsce oraz poinformował, 

że niektóre podwyżki cen leków są pokrywane w całości przez NFZ. Prognozował utrudnienia 

negocjacji refundacji leków przy znacznej obniżce ich cen.  

Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan wygłosił prezentację dotyczącą możliwości 

wprowadzenia usług prozdrowotnych w aptekach, w celu odciążenia systemu opieki 

zdrowotnej. Wskazał, że w grudniu 2020 roku działało ponad 12,2 tysiąca aptek, w których 

dochodziło do około 2 mln wizyt. Podkreślił aspekt zwiększenia wartości wizyty w aptece dla 

pacjenta, gdyby rozszerzono katalog usług prozdrowotnych. Podkreślił, że większość aptek, 

które pytano o zdanie, byłaby skłonna rozszerzyć swój zakres działań do zabiegów podobnych 

do tych wykonywanych w europejskich aptekach, co odciążyłoby służbę zdrowia oraz dałoby 

przewidywany zysk w wysokości około 11 tys. zł miesięcznie. Powiedział, że byłby to trzeci 

filar obok usług i opieki farmaceutycznej. Wskazał, że nowe usługi Aptek w krajach 

europejskich opiewają na usługi takie jak dyżury nocne; pomiar glukozy, cholesterolu i masy 

ciała; doradztwo w różnym zakresie lub dowożenie leków do domu, a w Polsce 

przeprowadzano by badania kontrolne, realizowano programy profilaktyczne i szczepienia oraz 

prowadzono doradztwo żywieniowe lub przeciw uzależnieniom. Apteki miałyby edukować i 

doradzać w zakresie chorób cywilizacyjnych, mierzyć wskaźniki BMI, cukru, cholesterolu oraz 

wykonywać spirometrię, a także szczepienia na grypę, HPV oraz pneumokoki. Wskazał na 

korzyści dla pacjenta w postaci bliższej odległości apteki od domu, niż placówek medycznych; 

mniejszych kolejek; profilaktyki oraz szansy na wczesne wykrycie wielu chorób. Podkreślił 

zwiększenie prestiżu zawodu farmaceuty oraz poczucia misji. Nakreślił potrzebę 

wprowadzenia zmian prawnych i jako główną barierę przedstawił art. 94a prawa 

farmaceutycznego. Poprosił MZ o pochylenie się nad tą kwestią i zadeklarował wolę dialogu.  

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zadeklarowała chęć 

odciążenia usług medycznych w pandemii koronawirusa, niemniej podkreśliła, że usługi 

farmaceutyczne i opieka farmaceutyczna to dwa obszary. Zwróciła uwagę na konieczność 

modyfikacji całego prawa farmaceutycznego w celu umożliwienia podmiotom prowadzącym 

apteki wykonywanie tych działań i narzucenie na apteki takich samych warunków jak na 

podmioty lecznicze. Zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania przepisów opieki 

farmaceutycznej i zmiany Ustawy o działalności leczniczej. Powiedziała, że zakaz reklamy 



aptek funkcjonuje również po to, żeby ludzie nadmiernie nie wykupowali leków, a recepty 

farmaceutyczne niekiedy nadużywane jako reklama. Oznajmiła, że apteka to nie klasyczna 

placówka handlowa i nakreśliła konieczność ustandaryzowania działań i usług aptekarskich. 

Powiedziała, że niektóre apteki stosują metody niekorzystne dla pacjenta w celu zwiększenia 

zarobków np. poprzez sprzedaż kilku mniejszych opakowań leku, zamiast jednego dużego. 

Postulowała o włączenie aptek do Tarcz Antykryzysowych ze względu na ich pogarszającą się 

sytuację. Zasugerowała, aby leki refundowane miały takie same ceny i nakreśliła trudną 

sytuację aptek w poradniach i szpitalach.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyraził ogólną zgodę dla 

wykonywania usług w aptekach i wskazał na rozbieżności stanowisk względem szczegółów. 

Powiedział o konieczności wprowadzenia licznych zmian w prawie.  Prognozował, że część 

świadczeń będzie finansowana z środków publicznych – te, które będą miały największą 

korzyść dla pacjenta i NFZ. Prognozował unormowanie dla wszystkich usług, również 

świadczonych odpłatnie w aptekach i dopuszczę nie informowania przez apteki o usługach jakie 

świadczą.  

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny odniosła się do opieki farmaceutycznej 

i poinformowała o przebiegu prac Zespołu poświęconego tej kwestii. Zwróciła uwagę na 

mnogość spojrzeń na temat świadczenia przez apteki dodatkowych usług, począwszy od 

rozszerzenia komercjalnych usług, gdzie działania powinny być nakierowane na dobro pacjenta 

po system zdrowia, gdzie działania powinny przełożyć się na poprawę funkcjonowania 

systemu. Poinformowała, że Zespół przyjął wariant związany z ochroną zdrowia, co będzie 

wiązało się z daleko idącymi zmianami. Wskazała, że przewiduje się uruchomienie 7 usług, o 

których jeszcze nie może mówić szczegółowo i przyznała rację Pani Piotrowskiej-Rutkowskiej 

odnośnie przeprowadzenia zaawansowanych zmian w prawie. Nakreśliła potrzebę rozszerzenia 

nowej roli farmaceutów oraz określenia standardów i kosztów. Zwróciła uwagę na 

niedostosowanie warunków lokalowych aptek oraz oprogramowania i narzędzi pracy.  

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej powiedziała, że 

wskazanym byłoby gdyby raport MZ dt. usług medycznych w aptekach został upubliczniony. 

Zwróciła uwagę na brak określenia źródła finansowania usług publicznych i jego wysokości.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ poprosiła o udostępnienie raportu MZ dt. usług 

medycznych w aptekach. 



Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że w chwili 

obecnej raport jeszcze nie może zostać upubliczniony. Zadeklarował wolę osiągnięcia 

konsensusu i ustalenia wszystkich kwestii związanych z opieką medyczną w aptekach.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ poprosiła Ministra o odniesienie się do kwestii 

refundowania leków w okresie pandemii. 

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poprosił o materiały, 

które zostały wysłane do Pana Premiera Morawieckiego. Odnosząc się do refundacji reków w 

okresie COVIDowym wskazał na możliwość przygotowania takiego zestawienia. Przyznał, że 

apteki mieszczące się w szpitalach covidowych odnotowały spadek obrotów i zadeklarował 

pochylenie się nad kwestią, komu należy się pomoc i na jakich zasadach.  

Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan wyraził zgodę dla zakazu reklam aptek, 

niemniej podkreślił konieczność dopuszczenia informowania o świadczeniach i usługach 

Ad 2. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ podjęła temat pisma Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 

o rozszerzenie składu doraźnego Zespołu. Powiedziała, że członków Zespół u określa ustawa o 

RDS.  

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zaproponowała 

dołączenie jej jako stałego eksperta i wskazała, że zależy jej na poruszaniu tematów 

farmaceutów w placówkach POZ, wojsku i szpitalach MSWiA. Podkreśliła, że ta grupa 

zawodowa liczy tylko około 1700 farmaceutów.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ wskazała, że Pani Piotrowska-Rutkowska może być 

zapraszana jako ekspert posiedzeniach poświęconych szeroko rozumianej farmacji. Zapytała, 

czy któraś ze stron chciałaby zadać jakieś pytania lub czy Pan Minister Miłkowski chciałby 

odnieść się do poruszonych kwestii. 

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oznajmił, że obecnie nie 

będzie zabierał głosu.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że na wniosek Pana Mądrali podczas 

obrad Zespołu zostanie poruszona kwestia finansowanie świadczeniami zdrowotnych. Zapytała 

Pana Ministra Miłkowskiego, czy ta kwestia zostanie poruszona podczas najbliższych obrad 

TZB ds. ochrony zdrowia. 



Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP zwrócił uwagę na sprawozdanie Małgorzaty Gałązki-

Sobotki, przedstawicielki pracodawców w centrali NFZ, jako częściowe wyjaśnienie kwestii 

spłaty ryczałtów. Poprosił o wstawiennictwo strony rządowej podczas obrad TZB ds. ochrony 

zdrowia odnośnie kontraktów ze świadczeniobiorcami. Powiedział, że 30 czerwca br. kończy 

funkcjonować Ustawa o kontraktowaniu i sieciach szpitalnych. 

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że rozmowy 

w tym zakresie będą jeszcze prowadzone w resorcie i zauważył potrzebę zmian ustawowych w 

terminie do pierwszego lipca. Zwrócił uwagę na propozycje przygotowywane przez NFZ i MZ.  

Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP nakreślił potrzebę przeprowadzenia debaty w Zespole na 

temat zagadnień onkologii i kardiologii. Zwrócił uwagę na potrzebę uzyskania prognoz oraz 

środków z KPO. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że Zespół na posiedzeniu w dniu 29 marca 

zajmie się tematem pomocy społecznej, przy czym podkreśliła istotność lecznictwa 

uzdrowiskowego i prognozowała włączenie tego zagadnienia do porządku obrad jednego z 

przyszłych posiedzeń. Zapytała Pana Ministra Miłkowskiego, czy kolejne spotkanie doraźnego 

Zespołu ds. ochrony zdrowia mogłoby się odbyć w dniu 12 kwietnia br. 

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyraził aprobatę dla 

zaproponowanego terminu. 

Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” powiedziała, że kwestia lecznictwa uzdrowiskowego 

miała być poruszona w niewielkim buforze czasowym po posiedzeniu TZB poświęconego 

tematowi sanatoriów. Zasugerowała omówienie tej kwestii w dniu 29 marca br. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała Panią Michalską, czy rozszerzenie porządku 

obrad posiedzenia w dniu 29 marca br. nie wpłynie negatywnie na omówienie pozostałych 

kwestii w zaplanowanym przedziale czasowym.  

Urszula Michalska, OPZZ zgodziła się na rozszerzenie porządku obrad.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zadecydowała o poruszeniu tematów pomocy 

społecznej oraz lecznictwa uzdrowiskowego podczas obrad w dniu 29 marca br. Przyznała rację 

Pani Ochman, mówiąc, że warto byłoby wprowadzić oraz obserwować pilotaż rehabilitacji 

poCOVIDowej. Zwróciła uwagę na pismo BCC dotyczące pokrywania ujemnych wyników 

finansowych podmiotów leczniczych. Zapytała Ministra o postęp prac w zakresie zmian 

właścicielskich w podmiotach leczniczych.  



Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nie mógł ustosunkować 

się do zadanego pytania ze względu na nieporuszanie tej kwestii na posiedzeniach kierownictwa 

oraz braku bezpośredniego uczestnictwa w pracach. Zadeklarował skierowanie prośby do Pana 

Sławomira Gadomskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w celu udzielenia 

odpowiedzi na to pytanie.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała członków Zespołu, czy kwestia farmacji 

wymaga zwołania kolejnych obrad doraźnego Zespołu. 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zapytała 

o możliwość poruszenia kwestii farmacji szpitalnej i wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych. 

Podkreśliła, że zatrudnianie farmaceutów przynosi wielofalowe korzyści dla szpitala 

i pacjentów oraz jest to praktykowane w wielu krajach Europy.  

Ewa Jankowska, ZRP wnioskowała o zrewidowanie przez zespół polityki lekowej w zakresie 

adekwatnym do obecnej sytuacji epidemiologicznej. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Pani 

Jankowskiej i zasugerowała połączenie tego tematu z omówieniem farmacji szpitalnej. 

Maria Ochman, NSZZ „Solidarność”  zwróciła uwagę na konieczność obecności 

przedstawicieli MRiPS, MRPiT oraz NFZ na posiedzeniu w dniu 29 marca, ze względu na 

poruszenie kwestii DPS. 

Ad 3 

Urszula Michalska, OPZZ postulowała o objęcie całego personelu medycznego dodatkiem 

COVIDowym ze względu na jednakowe ryzyko zakażenia koronawirusem.  

Maria Ochman, NSZZ „Solidarność”  zwróciła uwagę na labilność sytuacji i konieczność 

dostosowywania działań. Przyznała rację Pani Michalskiej i powiedziała, że dochodzi do 

licznych napięć wśród personelu medycznego. Zaznaczyła trudne warunki pracy na oddziałach 

szpitalnych w świetle wciąż aktywnej pandemii i deficycie pracowników służby zdrowia. 

Wypunktowała niski poziom obsługi dodatku, w tym opóźnienia w jego wypłacaniu. Zwróciła 

uwagę na wstawiennictwo RPO odnośnie przyznania wszystkim pracownikom szpitali 

dodatków COVIDowych.  

Longina Karczmarska, FZZ nakreśliła nieprawidłowości w grupach medycznych i 

podkreśliła istotną rolę pielęgniarek. Zaznaczyła nierówności w rozliczaniu czasu pracy lekarzy 



i pielęgniarek przy przyznawaniu dodatku i wskazała, że niekiedy pracownicy na dyżurze 

pracują 12 godzin w jednym kombinezonie.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że FZZ wnosiło o równe gratyfikowanie 

pracowników w czasie epidemii oraz MZ powinno zdawać sobie sprawę ze skali 

nieprawidłowości i ilości pytań.  

Grzegorz Wróbel, FZZ zapytał Ministra Miłkowskiego, czy nie planuje się żadnych zmian w 

dodatkach. Powiedział, że w pierwotnym poleceniu wskazano budżet państwa jako źródło 

finansowania i dodatki nie będą obciążać budżetu NFZ oraz zapytał, czy te ustalenia dalej 

obowiązują. Wskazał, że warto byłoby wydać jednolite polecenie ze względu na zawiłości 

powstałe po wielokrotnych aktualizacjach i zapytał, jeśli będą wprowadzane jakiekolwiek 

zmiany, to czy strona rządowa mogłaby podawać informacje z wyprzedzeniem. Zwrócił uwagę 

na pozytywny wpływ partnerów społecznych na jakość i odbiór regulacji prawnych. Zapytał, 

czy dodatek będzie funkcjonował do czasu aż urzędowo pandemia nie zostanie odwołana i czy 

zmiany w ustawie o najniższym wynagrodzeniu są związane z wygaszeniem polecenia 

COVIDowego. Powiedział, że pracodawcy mają prawo zgłosić dodatkowych uprawnionych do 

dodatku pracowników lub kwoty do dodatków i czy można uzyskać kwoty wstecznie, od daty 

pierwszego listopada. Wyraził aprobatę odnośnie wypłacania dodatku tylko za czas 

przepracowany z chorymi i nakreślił problem gdy pracownik przechodzi na emeryturę, 

zwolnienie chorobowe czy urlop. Zapytał o pracowników delegowanych np. do innych części 

szpitala oraz postulował o rozwinięcie udowodnienia pracy z pacjentem podejrzanym o 

koronawirusa i z zakażonym koronawirusem. Zapytał, dlaczego MZ używa tych sformułowań 

zamiennie, w sytuacji gdy dodatek jest wypłacany tylko iwyłącznie za leczenie osób 

zakażonych. Powiedział, że zaawansowany rozwój pandemii mógł zaburzyć dotychczasowy 

podział szpitali oraz zaznaczył, że z polecenia nie wynika, kiedy podejrzenie staje się 

zakażeniem. Zapytał, czy następuje to na etapie stwierdzenia objawów, skierowania na test, 

wyniku testu, czy zawiadomienia oddziału. Oznajmił, że dodatek ma charakter uznaniowy i 

zapytał, jak wyegzekwować na pracodawcy zgłoszenie pracownika i co ma robić pracownik 

gdy jego przełożony nie dotrzymuje procedur.   

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił uwagę na 

mnogość pytań i powiedział, że ustosunkuje się do nich Pan Dyrektor Bydłoń. Zaznaczył, że 

zmiana polecenia powinna nastąpić poprzez uchylenie całości obecnego polecenia. Nakreślił 

potrzebę dialogu dotyczącą terminu i zasad przeprowadzenia tej zmiany i przyznał rację, że 



sytuacja związana z pandemią jest płynna. Podkreślił istotność faktu iż większość pracowników 

służby zdrowia zaszczepiła się, a wynagrodzenia w całości obciążają Fundusz COVIDowy.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała jaką kwotę pochłonął dodatek COVIDowy.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że w 

listopadzie 2020 roku było to 855 mln zł, w grudniu 2020 roku 842 mln zł i od stycznia plasuje 

się to na poziomie 510 mln zł. Wskazał, że objęto dodatkiem około 36 tys. lekarzy w okresie 

od listopada do grudnia 2020 roku, około 58 tys. pielęgniarek, około 20 tys. Ratowników oraz 

około 13 tys. osób pracujących w szpitalach na innych stanowiskach. Poinformował, że dodatek 

wypłacono u 664 podmiotów leczniczych.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała, czy planowane są zmiany w zakresie 

dodatków COVIDowych. Zaznaczyła, że związki zawodowe postulowały o rozszerzenie 

katalogu osób uprawnionych do otrzymywania tego dodatku. Zapytała o kwestie odpraw, 

zwolnień lekarskich oraz nagród jubileuszowych, w kontekście obciążeń finansowych dla 

pracodawców.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że ciężko mu 

jest odnieść się w chwili obecnej do kwestii płac, nagród i zwolnień lekarskich. 

Jakub Bydłoń, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia 

zwrócił uwagę na możliwość zgłoszenia dodatkowych osób do pobierania dodatku 

COVIDowego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca i zaznaczył, że dane finansowe za 

styczeń są szacowane. Podkreślił, że wynagrodzenie za wykonywaną pracę jest jedyną formą 

gratyfikacji i że pracownicy delegowani również nabierają prawa do dodatku covidowego. 

Powiedział, że według najnowszych wytycznych muszą być spełnione dwa warunki w celu 

otrzymania dodatku - trzeba leczyć pacjentów zakażonych i z podejrzeniem. Sformuowanie 

„lub” jest obecne przez wzgląd odnoszenia się do wcześniejszych etapów decyzji i 

pracowników pracujących w szpitalach jednoimiennych. Zaznaczył, że jeśli szpitale dotychczas 

zakwalifikowane jako placówki pierwszego stopnia leczą cierpiących na COVID-19 to 

dyrektor placówki powinien wystąpić do Wojewody o wpisanie szpitala jako placówki 

drugiego stopnia. Powiedział, że człowieka uznaje się jako chorego na COVID-19 od momentu 

pobrania materiału do testu i wskazał, że co do obligatoryjności dodatku jeszcze nie było sporu 

w sądach niemniej roszczenia pracowników mogą się pojawić i dobrze by dyrektorzy mieli 

zabezpieczone fundusze na ten cel. 



Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” postulowała o objęcie dodatkiem COVIDowym 

wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Wyraziła otwartość na dialog i zwróciła uwagę na kwestię postępującego podziału 

pracowników i nakreśliła potrzebę zmiany. Zapytała, czy są aktualne dane dotyczące 

zaszczepienia personelu medycznego i czy Ci, którzy się nie zaszczepili będą się szczepić.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał na brak 

informacji dotyczących liczby zaszczepionych osób z grupy zero. Powiedział, że MZ zakłada, 

że w marcu br. wszystkie osoby, które chcą się zaszczepić zostaną zaszczepione oraz zwrócił 

uwagę na nieobowiązkowy charakter szczepień.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ poprosiła o szczegółowe ustosunkowanie się do 

możliwości zmian obecnego polecenia MZ. Zapytała, czy wzrost wynagrodzeń od lipca 

wpłynie na dodatek COVIDowy.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, że są to dwie 

różne kwestie i dodatek COVIDowy będzie utrzymywany w minimalnym, niezbędnym 

wymiarze. Powiedział, że ujednolicenie dodatku będzie możliwe po wycofaniu obecnie 

obowiązującej decyzji.  

Maria Ochman, NSZZ „Solidarność”  podkreśliła, że strona społeczna nie postuluje o 

wycofanie decyzji, natomiast zależy jej na zmianach. Poprosiła Pana Ministra Miłkowskiego o 

odniesie do stanowiska RPO. Wskazała, że odpowiedzi MZ są niesatysfakcjonujące dla strony 

społecznej.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że 

wyrównanie praw pracowników służby zdrowia jest krokiem skierowanym w dobrą stronę. 

Wskazał, że leczenie koronawirusa jest klasyfikowane w NFZ jako produkt, który jest 

finansowany z tak zwanych środków COVIDowych i podkreślił, że tak zwane placówki 

COVIDdowe generują zyski, przez co ich prowadzenie jest opłacalne.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zwróciła uwagę na brak transparentnych informacji MZ 

oraz zapytała jak strona społeczna ma przekazać informację pracownikom odnośnie likwidacji 

dodatków COVIDowych. Zwróciła uwagę na złe nastroje społeczne i deficyt pracowników 

służby zdrowia.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że ceny 

świadczeń są ustalane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT 



i każdy produkt rozliczeniowy ma swoją cenę, tak samo jak szczepienia za które płaci NFZ. 

Powiedział, że dodatki COVIDowe funkcjonują i nie jakiejkolwiek informacji, jakoby były 

likwidowane. Wskazał na hipotetyczną analizę możliwości zmian i podkreślił starania MZ 

związane z otwartością na dialog i  wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ negatywnie ustosunkowała się wobec możliwości 

zlikwidowania dodatków COVIDowych oraz nakreśliła potrzebę pogłębienia transparentnego 

dialogu.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaznaczył, że debata 

dotyczy tych samych kwestii, natomiast przedstawiane różne punkty widzenia.  

Urszula Michalska, OPZZ zwróciła uwagę na rozbieżność stanowisk strony społecznej oraz 

strony rządowej oraz podkreśliła, że uwagi zgłaszane do redystrybucji nie miały na celu 

wycofania dodatku. Wyraziła nieusatysfakcjonowanie stanowiskiem strony rządowej i potrzebę 

docenienia pracy medyków.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że w celu 

ujednolicenia szans i warunków wypłacania dodatku COVIDowego likwidacja wcześniejszych 

decyzji jest jedynym rozwiązaniem, wobec którego partnerzy społeczni i strona nie wyrażałaby 

prawnych obiekcji. Podkreślił, że Ministerstwo starało się wyjaśnić treść polecenia w aspekcie 

pracodawców i NFZ. Podkreślił, że obecnie funkcjonują łącznie trzy polecenia. Zwrócił uwagę, 

że dodatek COVIDowy nie stanowi rozwiązania systemowego.  

Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP postulował o docenienie pracy wykonywanej przez 

personel medyczny.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała, czy dodatki za prace przy leczeniu pacjentów 

zakażonych koronawirusem będą wypłacane w niezmienionej formie do momentu w którym 

nie zostaną zlikwidowane.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oznajmił, że MZ 

doprecyzuje swoje interpretacje i ustosunkuje się do kwestii poruszonych przez Pana mecenasa 

Wróbla. Zwrócił uwagę na wypowiedź Pana Dyrektora Bydłonia mówiąc, że dodatek stanowi 

dodatkową, nieobligatoryjną formę wynagrodzenia. 

Ewa Ochrymczuk, FZZ powiedziała, że polecenie MZ służyło zabezpieczeniu przed 

sytuacjami, kiedy pracownicy braliby zwolnienia lekarskie lub urlop z powodu opieki nad 

dziećmi. Podkreśliła konieczność ciągłości dyspozycyjności i możliwości oddelegowywaniem 



pracowników, co zostało osiągnięte poprzez dodatkową stymulację finansową. Prognozowała 

deficyt pracowników w sektorze służby zdrowia po wycofaniu dodatku COVIDowego.  

Maria Ochman, NSZZ „Solidarność”  wyraziła poparcie dla przedmówczyni oraz 

rozczarowanie stanowiskiem MZ. Postulowała o poszukiwanie rozwiązań, które nie zwiększą 

napięć społecznych i zaznaczyła, że jedyną motywacją do wykonywania zawodu nie mogą być 

pieniądze. Zwróciła uwagę na szkody finansowe i społeczne, spowodowane przez wadliwe 

prawo. Nakreśliła potrzebę transparentnego dialogu.  

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział że nie jest to 

docelowo dobre rozwiązanie i wie, że Partnerzy społeczni nie wystąpili o likwidację dodatków. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ wyraziła niezadowolenie z niewłączenia partnerów 

społecznych w wypracowywanie rozwiązań dotyczących dodatku COVIDowego. Zwróciła 

uwagę, że ta kwestia będzie jeszcze omawiana na TZB i w związku z wyczerpaniem tematów 

będących przedmiotem posiedzenia zakończyła obrady. 
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