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Protokół  

z posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

z dnia 15 listopada 2021r. 

  

  

Forma posiedzenia: wideokonferencja. 

Przewodnicząca: Krystyna Ptok, Przewodnicząca doraźnego Zespołu problemowego ds. 

ochrony zdrowia. 

Uczestnicy posiedzenia: członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

RDS, pozostali zaproszeni goście i eksperci. 

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Sprawozdanie po spotkaniu eksperckim dotyczącym analizy tematyki związanej z 

bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-

19. 

2. Wyjaśnienie wątpliwych kwestii związanych z wypłatą dodatków za pracę w warunkach 

covid poszczególnym pracownikom na zasadach obowiązujących dotychczas. Omówienie 

nowego Polecenia MZ w sprawie dodatków Covid-19. 

3. Omówienie sytuacji podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań  na 

Covid-19 oraz koniecznością zwrotu środków pobieranych  zaliczkowo (1/12) i brakiem 

możliwości odpracowania pobranych kwot. Rozliczanie usług za pacjentów z obniżoną 

saturacją po 13 dobie. 

4. Sprawy różne.  

 
 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przywitała członków doraźnego Zespołu 

problemowego ds. ochrony zdrowia RDS i zebranych gości, a następnie przeszła do 

przedstawienia porządku obrad posiedzenia.  

Członkowie Zespołu podjęli decyzję o przeniesieniu dyskusji w sprawie wykonania pilotażu 

sieci onkologicznej na kolejne posiedzenie w dniu 29 listopada br.  
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Ministerstwo Zdrowia zapewniło o przekazaniu przed kolejnym posiedzeniem informacji 

z wykonania pilotażu sieci onkologicznej.  

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przeszła do omówienia 1 punktu porządku obrad 

dotyczącego sprawozdania po spotkaniu eksperckim dotyczącym analizy tematyki związanej z 

bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19. 

Oddała głos przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia.  

Pan Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie 

Zdrowia powiedział, że wypełniając ustalenia z ostatniego posiedzenia Doraźnego Zespołu ds. 

ochrony zdrowia z dnia 2 września br., Ministerstwo powołało grupę roboczą do pracy nad 

zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, badań okresowych oraz stosowania 

kombinezonów. W spotkaniach grupy prócz członków wskazanych przez Radę Dialogu 

Społecznego brali udział przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego 

Instytutu Badawczego, Instytutu Medycyny Pracy oraz konsultant krajowy w dziedzinie 

medycyny pracy. Dotychczas odbyły się dwa spotkania. W dniu 5 listopada br. Ministerstwo 

przekazało do zaopiniowania ekspertom opracowanie merytoryczne dotyczące stopniowania 

oceny ryzyka, która wiąże się z się z pracą na poszczególnych stanowiskach w podmiotach 

leczniczych oraz propozycję różnicowania środków ochrony indywidualnej, zależnych od 

poziomu ryzyka, które występuje na danym stanowisku pracy lub grupach stanowisk. W ślad 

za licznymi opracowaniami naukowymi zaproponowano wypracowanie 4 kategorii grup ryzyka 

związanego z zakażeniem COVID-19: niskie, średnie, wysokie oraz bardzo wysokie. Do każdej 

z grup przypisano proponowane klasy sprzętu ochrony indywidulanej. Dodał, że Ministerstwo 

oczekuje na opinie dotyczące przedstawionego materiału i zgłoszenie ewentualnych uwag. 

Drugim dokumentem, nad którym pracowano były wytyczne dla pracodawców, osób 

zajmujących się BHP oraz osób kierujących na badania profilaktyczne w zakładach pracy. 

Dodał, że jeżeli przedstawione wytyczne zostaną zaakceptowane przez stronę społeczną, to 

Ministerstwo Zdrowia będzie dążyć do ich upowszechnienia. Poinformował również o 

przeprowadzeniu przeglądu środowiska prawnego, w tym poddaniu analizie  przepisów 

międzynarodowych, krajowych oraz przepisów kodeksu pracy. Dodał, że w chwili obecnej 

Ministerstwo nie będzie opowiadało się za postulatem dokonania zmian prawnych.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ oddała głos ekspertom ze strony związków 

zawodowych, którzy uczestniczyli w spotkaniach grupy roboczej. 
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Pani Paulina Barańska, Ekspert NSZZ „Solidarność” wskazała na konieczność określenia 

przez CIOP-BIP kwestii czasu pracy w kombinezonach dla osób w grupie wysokiego i bardzo 

wysokiego ryzyka. Podkreśliła, że według informacji przekazanych przez przedstawicieli 

CIOP-BIP kombinezony mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia pracowników, narażając ich na 

stres cieplny.  

Pani Iwona Kwiatkowska-Falkowska, Ekspert FZZ zaznaczyła, że określenie czasu pracy 

w kombinezonie nie jest tożsame z kwestią użytkowania kombinezonów. Dodała, że strona 

pracownicza postuluje o określenie czasu pracy w kombinezonie. Stwierdziła, że aby było to 

możliwe muszą najpierw zostać przeprowadzone badania. Zaznaczyła, że takie rozwiązania nie 

były przedmiotem uzgodnień w ramach grupy roboczej. Dodała, że w czasie dyskusji strona 

pracownicza zmierzała do wykazania, że praca w kombinezonach nosi znamiona pracy 

wykonywanej w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Trzecią nierozwiązaną 

sprawą jest zabezpieczenie pracowników w napoje izotoniczne oraz odpowiednią ilość kalorii. 

Dodatkowo grupa robocza powinna podjąć dyskusję nad dodatkowym urlopem w związku z 

dużym narażeniem dla zdrowia pracowników. Dodała, że do chwili obecnej grupa omawiała 

jedynie problemy dotyczące przeniesienia odpowiedzialności na pracodawców. Stwierdziła, że 

na poziomie zakładu pracy pracodawca nie jest zainteresowany, żeby wyszczególnić, jaki ma 

być czas pracy w kombinezonie dla danego pracownika. Dodała, że ta kwestia powinna być 

przypisana Ministerstwu Zdrowia. Podkreśliła, że dla pracowników pracujących w sytuacji 

zagrożenia COVID-19 istotna jest kwestia wykonywania badań medycyny pracy i zakresu 

badań dodatkowych. Wyraziła nadzieję, że w ramach doraźnego Zespołu problemowego ds. 

ochrony zdrowia te problemy zostaną rozwiązane.  

Pani Paulina Barańska, Ekspert NSZZ „Solidarność” odnosząc się do wypowiedzi 

poprzedniczki, powiedziała, że mówiąc o czasie użytkowania kombinezonów miała na myśli 

czas pracy. Następnie nawiązała do kwestii badań medycyny pracy. Zasugerowała, że 

pracownicy pracujący w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, zanim zostaną 

dopuszczeni do wykonywania tego typu obowiązków, powinni być kwalifikowani przez 

lekarza medycyny pracy. Ponadto zaproponowała zakwalifikowanie tego rodzaju prac do 

kategorii prac szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, co 

umożliwiłoby ustalenie skróconego czasu pracy. Podkreśliła, że pracownicy, którzy pracują 

w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka są szczególnie narażeni na problemy związane 

z samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Dodała, że zgodnie z zaleceniami WHO, o których 

wspominał Państwowy Instytut Ochrony Pracy, tacy pracownicy powinni być szczególnie 
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chronieni przed zagrożeniem psycho-społecznym i powinni mieć dostęp do poradnictwa i 

wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.  

Pan Wiesław Holik, Ekspert OPZZ zwrócił uwagę na konieczność objęcia wytycznymi 

pracowników firm zewnętrznych, którzy zatrudnieni są w systemie ochronie zdrowia.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zwróciła uwagę, że z wypowiedzi pracobiorców 

wynika, że niektóre kwestie nie zostały omówione na spotkaniach grupy roboczej.  

Pan Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie 

Zdrowia zauważył, że przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu dodatkowe postulaty 

wykraczają poza obszar, który był rozpatrywany na spotkaniach grupy roboczej. Dodał, że 

zgłoszone postulaty muszą zostać przedyskutowane na kolejnych spotkaniach.  

Pani Urszula Michalska, OPZZ stwierdziła, że zespół ekspercki został powołany w celu 

wypracowania rekomendacji. Dodała, że oczekiwałaby przedstawienia raportu końcowego 

z prac grupy roboczej, który będzie mógł być przedmiotem obrad doraźnego Zespołu 

problemowego ds. ochrony zdrowia. Stwierdziła, że nie zostało wypracowane wspólne 

stanowisko grupy. Zwróciła się o przedstawienie stanowiska pracodawców oraz CIOP-PIB. 

Powiedziała, że oczekuje na konkretne propozycje rozwiązań oraz poszczególne stanowiska 

stron uczestniczących w spotkaniach.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnił, że nie jest to 

raport końcowy. Ministerstwo proponuję, aby zespół roboczy odbył jeszcze dwa spotkania, 

podczas których zostaną omówione uwagi partnerów społecznych. Dodał, że na kolejnym 

posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zostanie zaprezentowany 

raport końcowy.  

Pani Paulina Barańska, Ekspert NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę, że stanowisko CIOP-

PIB zostało przedstawione podczas dyskusji na spotkaniach grupy.  

Ad 2. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przeszła do omówienia 2 punktu porządku obrad. 

Poinformowała, że zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie nowego polecenia 

dotyczącego wypłaty dodatków covidowych. Stwierdziła, że występuje wiele wątpliwości 

dotyczących wypłaty dodatku. Dodała, że w dniu dzisiejszym upływa termin ostatecznej 

weryfikacji wniosków. Zwróciła się do pracodawców o monitorowanie wypłaty dodatków 

zgodnie z nowym poleceniem. Dodała, że po zmianie polecenia, czas na zgłoszenie 

pracowników przez pracodawców będzie wynosił maksymalnie dwa miesiące.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że ostatnia 

zmiana polecenia stanowi wyjście naprzeciw postulatom dyrektorów i prezesów szpitali oraz 
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personelu medycznego. Wskazywano, że poprzednie polecenie było nieprecyzyjne, szczególnie 

w zakresie incydentalności, stąd też zdecydowano o doprecyzowaniu kryterium czasowego tak, 

aby tego typu wątpliwości nie było, zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie 

pracowników.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że zmiana 

polecenia jest reakcją na różne zjawiska i problemy, które zostały zasygnalizowane w ciągu 

ostatniego roku. Dodał, że adresuje ona problem niedookreśloności definicji incydentalności. 

Zostaje zastosowana zasada proporcjonalności w naliczaniu wydatków w stosunku do czasu 

pracy, w którym narażenie lub kontakt następował. Dodał, że jest to kwestia do oceny na 

poziomie pracodawcy, który będzie musiał poinformować pracowników o zasadach, na 

podstawie których zostaną naliczone dodatki. Dodał, że za sprawą tej zmiany wprowadzono 

także sztywne terminy na dokonywanie korekt czy też rozliczeń za okres miniony. Do tej pory 

był to niekończący się proces dopisywania różnych grup zawodowych czy pojedynczych 

nazwisk do list w szpitalach. Określono także nową zasadę, która zakłada, że czas na złożenie 

wniosku do oddziału wojewódzkiego to dwa miesiące po upływie okresu, którego on dotyczy.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazała, że na II poziomie zabezpieczenia funkcjonują 

również oddziały, które nie są covidowe. Zapytała, czy jeśli zabraknie miejsc na oddziałach 

covidowych, to czy personel pracujący przy chorych na COVID-19 na oddziałach 

niededykowanych otrzyma dodatek covidowy.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że jeżeli oddziały 

mają decyzję o włączeniu do II poziomu zabezpieczania to oznacza, że są to oddziały covidowe.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ wyjaśniła, że na II poziomie zabezpieczenia 

funkcjonuje struktura hybrydowa. Część oddziałów to oddziały covidowe a druga część jest 

przeznaczona do leczenia pacjentów w trybie normalnym. Zapytała, czy w szpitalu na II 

poziomie zabezpieczenia funkcjonują tylko oddziały covidowe.  

Pan Dariusz Jarnutowski, Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w NFZ 

powiedział, że polecenie Wojewody ustanawia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem 

i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dodatkiem objęty jest personel, który uczestniczy 

w udzielaniu świadczeń pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na 

tych oddziałach, które zostały wskazane w poleceniu Wojewody.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała, czy jeśli na ortopedii, która nie została 

wskazana poleceniem Wojewody jako covidowa, wybuchnie ognisko COVID-19, to czy 

pracownicy tam pracujący dostaną dodatek covidowy.  
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Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych wyjaśnił, że powodem 

hospitalizacji i leczenia jest choroba ortopedyczna, nie zaś niewydolność oddechowa 

spowodowana COVID-19. Dodał, że jeżeli stwierdzono niewydolność oddechową, to taki 

pacjent powinien być przeniesiony do oddziału na drugim poziomie, albo do innego szpitala. 

Możliwa jest również sytuacja, że pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 w przebiegu 

choroby ortopedycznej. Taki pacjent jest w związku z tym hospitalizowany, tak jakby to był 

dawniej oddział III poziomu. To jest pacjent, dla którego oprócz rozliczenia z katalogu JGP 

przysługuje szpitalowi dodatkowy produkt dosumowania związany z współistniejącym 

zakażeniem. Kwestia ta jest uregulowana w zarządzeniu, które określa także dodatkowe 

wydatki dla szpitala, poniesione w związku z izolacją środkami ochrony itd. Dodał, że to 

zarządzenie nie powoduje automatycznego pojawienia się prawa do dodatków covidowych dla 

personelu. Zauważył, że nie funkcjonują już oddziały III poziomu i de facto taką rolę mają 

pełnić wszystkie szpitale, które powinny być przygotowane także na to, że pacjenta ze 

stwierdzoną infekcją należy odizolować i zapewnić możliwość kontynuacji leczenia choroby 

podstawowej w izolacji.  

Pani Ilona – Kwiatkowska – Falkowska, Ekspert FZZ zauważyła, że pracownicy Izb Przyjęć 

i SOR-ów nie zostali włączeni do objęcia dodatkiem covidowym.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że zmiany 

dotyczące zawężenia zakresu uprawnionych do otrzymania dodatku covidowego zostały 

wprowadzone w czerwcu br. Dodał, że kwestią do dyskusji jest teraz obsługa wypłat 

i interpretacja przepisów poleceń, a nie ich zasadność.  

Pani Ilona – Kwiatkowska – Falkowska, Ekspert FZZ zapytała, kto ma pracować przy 

zakażonych pacjentach na Izbach Przyjęć i SOR-ach.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził, że percepcja 

na dodatki covidowe nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do transferu środków. 

Przypomniał, że w między czasie były różne inne transfery środków związanych ze 

wzmocnieniem szpitali i podmiotów leczniczych np. transfer 3% wysokości faktur, które 

szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwrócił 

się o praktyczne spojrzenie na sytuację, która uwzględnia zarówno dostępność do świadczeń 

dla pacjentów z COVID-19, jak i do pozostałych świadczeń.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że według wcześniejszych przekazów ze 

strony Ministerstwa, to środki z 3% świadczeniodawcy dostali na regulację siatki płac, 

związanej z art. 5 ustawy o najniższych wynagrodzeniach.  
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Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że 3% nie 

dotyczyło w żadnym zakresie wynagrodzeń dla pracowników.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ nawiązała do wypowiedzi Pana Ministra. Powiedziała, 

że Forum Związków Zawodowych postulowało o wprowadzenie jednej kwoty dodatku dla 

wszystkich, którzy w czasie pandemii pracują w podmiotach leczniczych. Obecnie nawet, jeśli 

wyznaczymy w oddziale ortopedii część dla pacjentów z COVID-19, to ewentualną 

rekompensatę dla pracowników za pracę w kombinezonach będą musieli realizować 

pracodawcy.  

Pan Robert Zawadzki, Ekspert Pracodawców RP zwrócił uwagę, że konsekwencją obecnej 

regulacji jest to, że na takie dodatki w tej chwili, mimo realnego narażenia na kontakt z 

pacjentami, nie mają już szans pracownicy bloków operacyjnych, pracowni endoskopowych, 

bronchoskopia, endoskopia przewodu pokarmowego, zakłady diagnostyki obrazowej. W tym 

momencie pojawia się problem po stronie zarządzającego szpitalem, w jaki sposób ma 

potraktować pracowników, skoro jedni w rozumieniu Ministra Zdrowia są uprawnieni do 

otrzymania dodatku, a drudzy wykonując dokładnie te same czynności uprawnieni nie są. 

Dodał, że jest to poważna niedoskonałość tego sposobu dystrybuowania środków na dodatki 

dla personelu. Zaapelował o takie rozwiązania, które będą eliminowały perspektywy 

oczywistych sporów sądowych, poprzez dzielenie personelu na lepszy i gorszy.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zwróciła się o przekazanie członkom Zespołu 

jednolitego tekstu polecenia Ministra Zdrowia.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że narracja, 

że jakieś polecenie jest nieszczęśliwe lub poważnie niedoskonałe jest nie na miejscu. 

Przypomniał, że dodatki covidowe to instrument, który był rozwiązaniem wprowadzonym 

w celu zabezpieczeniem obsady w czasie pandemii. Przypomniał, że na dodatki covidowe 

przeznaczono ponad 8 mld zł. Dodał, że zmiana polecenia miała być reakcją na wątpliwości, 

które się pojawiły.  

Pani Renata Górna, OPZZ stwierdziła, że zakres podmiotowy nowego polecenia dotyczy 

osób wykonujących zawód medyczny, pracowników pracujących na II poziomie 

zabezpieczenia oraz pracowników, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń i mają 

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Zapytała czy personel niemedyczny będzie objęty nowym poleceniem.   

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych wyjaśnił, że zakresem 

podmiotowym polecenia są objęte osoby wykonujące zawód medyczny.  
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Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że ten temat 

był już uregulowany oddzielnym poleceniem wydanym w czerwcu br. i został  omówiony na 

posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia. Padła wtedy zapowiedź, 

że wychodząc naprzeciw stronie społecznej tego typu rozwiązanie zostanie ponowione. Dodał, 

że o zasadach i terminach wprowadzenia tego rozwiązania Ministerstwo poinformuje stronę 

społeczną.  

Pan Mariusz Trojanowski, Ekspert Pracodawców RP przyłączył się do głosu przedmówców 

i zaapelował by przemyśleć sprawę dodatkowych wynagrodzeń dla osób, które tak jak lekarze 

i pielęgniarki pracują na oddziałach covidowych w trybie ciągłym. Zawnioskował by w tych 

przypadkach, gdzie jest to uzasadnione objąć pracowników dodatkiem, bo to będzie 

gwarantowało niezakłócony tryb pracy. Dodał, że konieczne jest wsparcie w tym zakresie ze 

strony Ministra Zdrowia, tym bardziej, że istnieje obawa, że będzie rosła liczba łóżek 

szpitalnych przeznaczonych dla chorych na COVID-19.  

Pan Jarosław Fedorowski, Ekspert Pracodawców RP zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia, 

aby bardzo uważnie monitorowało doniesienia o procesach lub grożących szpitalom pozwach 

sądowych o dodatki covidowe.  

Pani Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pana Ministra Piotra Brombera. 

Przypomniała o deklaracji Pana Ministra dotyczącej uregulowania sytuacji pracowników 

działalności podstawowej, zatrudnionych w oddziałach opieki nad pacjentami z COVID-19.  

Wnioskowała, aby bez zbędnej zwłoki ta informacja wraz z terminem i sposobem realizacji 

została przekazana do publicznej wiadomości.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powtórzył, że temat jest 

w trakcie realizacji. Taka deklaracja padła na TZB ds. ochrony zdrowia, wówczas strona 

rządowa zaproponowała grudniowy termin realizacji. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przypomniała, że w trakcie dyskusji zgłaszano także 

wnioski o uregulowanie sytuacji pracowników Izb Przyjęć i SOR-ów. Stwierdziła, że być może 

możliwe byłoby zrewidowanie polecenia. Odniosła się do przypadku pracowników 

niemedycznych, którzy otrzymywali dodatki na mocy drugiego polecenia Ministra Zdrowia. 

Utrudnieniem był warunek przepracowania 20 dni bez przerwy, jeżeli w tym czasie zdarzał się 

jeden dzień L4, to takie osoby zostały pozbawione wypłaty dodatku, co jest krzywdzące dla 

pracowników i należałoby to rozpatrzyć.  

Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił uwagę, że 

według jego wiedzy w poleceniu dotyczącym pracowników działalności niemedycznej zawarto 

warunek 21 dni pracy. Nie było wymogu pracy ciągłej.  
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Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapowiedziała, że doraźny Zespół problemowy ds. 

ochrony zdrowia będzie monitorować realizację wypłaty dodatków oraz kwestię ewentualnych 

problemów, które się przy tej okazji pojawiają.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych podkreślił, że kilka dni 

zwolnienia lekarskiego absolutnie nikogo nie eliminowało z prawa do otrzymania dodatku. 

Przesłanka krótkotrwałego czy nawet kilkumiesięcznego zwolnienia, jeżeli pracownik 

przepracował w sumie 21 dni, nie wyłączała go z otrzymania dodatku.  

Ad 3. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przeszła do punktu dotyczącego omówienia sytuacji 

podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 oraz 

koniecznością zwrotu środków pobieranych zaliczkowo (1/12) i brakiem możliwości 

odpracowania pobranych kwot. Rozliczanie usług za pacjentów z obniżoną saturacją po 13 

dobie. 

Pan Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia 

powiedział, że obecny system świadczeń związanych z COVID-19 zakłada, że w przypadku 

pacjentów z saturacją poniżej 95% płatna jest każda doba. Dodał, że będzie mieć tu 

zastosowanie stawka 630 zł za osobodzień. Natomiast w przypadku dobrej saturacji, powyżej 

95% płatne jest tylko do 13 doby, co związane jest z koniecznością uwolnienia łóżek 

szpitalnych. Dodał, że po konsultacji z Radą Medyczną przyjęto stanowisko, że po 13 dobach 

pacjent może być hospitalizowany na zwykłym oddziale. Taki pacjent nie jest już wtedy 

potencjalnym źródłem zakażenia. Następnie Pan Dyrektor Dzięgielewski odniósł się do 

obecnego stanu zaliczek związanych z 1/12 i brakiem możliwości odpracowania pobranych 

kwot. Poinformował o wejściu w życie zmienionych przepisów, które pozwalają na wydłużenie 

o kolejne 24 miesiące okresu finansowania, niezależnie od zawartych umów czy okresów 

rozliczeniowych. Dodał, że w części podmiotów część z tej kwoty jest zaliczana do kosztów 

gotowości, przy czym należy zauważyć, że w najtrudniejszej sytuacji są uzdrowiska, których 

działalność została wstrzymana  na okres powyżej pół roku.  

Pan Mariusz Trojanowski, Ekspert Pracodawców RP stwierdził, że zastosowanie kryterium 

opartego o saturację jest niewystarczające. Występują jeszcze inne schorzenia wymagające 

hospitalizacji, które dotyczą nie tylko układu oddechowego, ale również układu pokarmowego, 

układu krążenia i innych. W związku z tym nie może być to jedyny wskaźnik do ustalania 

kwestii, czy pacjent powinien być dalej hospitalizowany w płatności covidowej czy nie. Druga 

sprawa dotyczy ustalenia odnoszącego się do 13 doby. Zwrócił uwagę, że pacjent, który jest 

sztucznie wentylowany prawie zawsze będzie miał saturację dużo wyższą, ponieważ jest 
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sztucznie natleniany. Ustalanie saturacji powinno się odbywać bez sztucznego natleniania, co 

z kolei wiązałoby się z narażaniem pacjenta na niepotrzebne odłączanie go od aparatury. 

Zapytał, czy nie należałoby dokonać zmiany regulacji i pozostawić decyzję lekarzom. Należy 

podejść do tej kwestii bardziej szczegółowo i spróbować ją szerzej omówić w taki sposób, aby 

ona była do przyjęcia dla zwykłego człowieka. Powstaje szereg niejasności nie tylko u samych 

pacjentów, ich rodzin, ale również w zakresie rozliczania przez szpitale, dlatego należałoby 

rzecz bardziej uszczegółowić oraz wyjaśnić.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych stwierdził, że w tym zakresie 

należy oddzielić kwestię ekonomiczną od kwestii klinicznej. Następnie odniósł się do podłoża 

wprowadzenia tych przepisów. Przepisy obowiązują od roku, wprowadzone zostały po 

konsultacji z Radą Medyczną. Przyjęto zasadę, która miała powodować, że pacjent z saturacją 

powyżej 95%, od 14 doby wzwyż nie ma już niewydolności oddechowej. Zakładamy, że taki 

pacjent nie wymaga już natleniania i może oddychać samodzielnie, a przede wszystkim według 

opinii zakaźników i ekspertów nawet pomimo dodatniego testu PCR jest uznawany za pacjenta 

niezakaźnego. Dodał, że jeżeli taki pacjent wymaga dalszej hospitalizacji, to  powinien być 

przeniesiony z oddziału covidowego na każdy inny oddział, gdzie będzie prowadzona 

kontynuacja leczenia. Powiedział, że założeniem było zabezpieczenie miejsc na oddziałach 

covidowych, głównie II poziomu przede wszystkim dla pacjentów, którzy potrzebują 

hospitalizacji w ostrej fazie choroby.  

Pani Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” zawnioskowała o pilne kontynuowanie tematu na 

kolejnym posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Dodała, że na 

dzisiejszym spotkaniu strona społeczna nie uzyskała odpowiedzi na podstawowe pytania. 

Zwróciła się do pracodawców o postawienie bardzo konkretnych pytań i wątpliwości na ręce 

Przewodniczącej Zespołu, tak żeby Ministerstwo Zdrowia i NFZ mogło udzielić konkretnych 

odpowiedzi.  

Pan Robert Zawadzki, Ekspert Pracodawców RP odniósł się do planu spłaty czyli zwrotu 

wykonania dodatkowej ilości świadczeń, które miałyby finansowo uzasadnić środki przekazane 

w ramach zaliczek w ubiegłym i bieżącym roku. Po pierwsze wskazał na kwestię wykonania 

ryczałtu PSZ. Według informacji przekazywanych przez centralę NFZ zakres zaległości 

w realizacji ryczałtów PSZ za 2020 rok sięgał mniej więcej 20% jednostek rozliczeniowych 

średnio w skali kraju. Dodał, że okres rozliczeniowy, obejmujący cały 2020 i 2021 rok, ma 

zostać niedługo zamknięty, co spowoduje potrzebę zbilansowania rozliczania ryczałtu, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich zmian, które miały miejsce,  w tym usunięciu 

ogromnej liczby świadczeń ambulatoryjnych z finansowania ryczałtowego. Zapytał 
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przedstawicieli NFZ o komentarz dotyczący poziomu realizacji ryczałtów w  tym roku oraz na 

ile zaległości rzędu 20% z 2020 roku mają szanse na wykonanie w tym roku, zakładając, że 

końcówka nie będzie sprzyjała generowaniu dużej liczby świadczeń. Drugim, zupełnie 

odrębnym obszarem są pozostałe umowy, w których korzystano z płatności 1/12. 

Uzasadnieniem tej wypłaty miało być utrzymanie zespołów, możliwość poniesienia kosztów 

stałych funkcjonowania oddziałów, które musiały ograniczyć swoją działalność. Obecnie 

umowy finansowane fee for service podlegają rozwiązaniom planu spłaty, w których to 

świadczenia w zależności od roku mogą być spłacane dowolnymi świadczeniami w ramach tej 

umowy. Niestety z powodów informatycznych nie ma możliwości realizacji teoretycznego 

scenariusza spłaty z innej umowy. Nie można spłacać świadczeń wykonanych w innej umowie 

poprzez przenoszenie tych rozliczeń. W tym roku sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, 

bo rozliczenie z nadwykonań jest tylko z dokładnością do zakresu świadczeń. Koszty 

poniesione oraz środki wydane w zeszłym roku na utrzymanie funkcjonowania są w tej chwili 

egzekwowane mniej lub bardziej radykalnie poprzez odmowę zapłaty za nadwykonania 

powstałe w danej umowie, jeżeli w jakimś zakresie mamy do czynienia z niezrealizowanym 

planem spłaty. Dodał, że według jego oceny można się spodziewać, że dojdzie do sytuacji, w 

której w umowach finansowanych nieryczałtowo egzekucja środków poprzez kolejną zmianę 

OWU w tej chwili zostanie odłożona w czasie. Będzie trzeba te środki spłacić z obecnej umowy 

w kolejnym okresie rozliczeniowym, albo z jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez tego 

samego świadczeniodawcę w przyszłości. Następnie odniósł się do kwestii ryczałtów z PSZ. 

Stwierdził, że prawdopodobnym scenariuszem jest abolicja finansowa, skoro zostanie 

zamknięty okres rozliczeniowy, a bilans jednostek w dwuletnim okresie rozliczeniowym będzie 

musiał być dokonany. Zapytał, jaka jest koncepcja NFZ w tej sprawie.   

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych odniósł się do wypowiedzi 

Pana Roberta Zawadzkiego, Pracodawcy RP. Powiedział, że wykonanie ryczałtu za rok 2020 

było uśrednione w skali kraju na poziomie 83%. Luka i niewykonanie zamknęło się na 

poziomie 17%. Istotą problemu jest olbrzymie zróżnicowanie średniej, zarówno na poziomie 

poszczególnych oddziałów wojewódzkich, jak i świadczeniodawców. W 2021 roku 

sumaryczne wykonanie ryczałtu za 9 miesięcy jest zbliżone do 100%. Następnie odniósł się do 

zaległości. Powiedział, że idea abolicji jest wpisana w istotę finansowania ryczałtowego, 

dlatego, że założeniem jest bezzwrotne finansowanie środków w danym okresie 

rozliczeniowym. Ryczałt jest tą formą płatności, która spełniła swoje zadanie w czasie 

pandemii, ponieważ zabezpieczyła podmioty, które w taki sposób były finansowane przed 

utratą przychodów czy generowaniem długu wynikającego ze spadku wykonania świadczeń. 
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Obecnie kwestią do rozstrzygnięcia jest wpływ wykonania ryczałtu z poprzednich okresów na 

przyszłe okresy rozliczeniowe. Dodał, że w tym zakresie podjęto decyzję o wydłużeniu okresu 

z 12 do 24 miesięcy. Teraz będzie to przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Poinformował o 

trwających pracach nad zmianą ustawy o sieci szpitali.  Należy przyjąć, że projektowane 

rozwiązanie zastąpi obecny ryczałt od 1 lipca 2021 roku. Nie będzie już żadnego powiązania 

starego ryczałtu z nowym ryczałtem, ponieważ będą to inne zakresy i inny sposób 

finansowania. Następnie odniósł się do kwestii umów pozaryczałtowych, finansowanych fee 

for service. Obowiązują dwie formy spłaty świadczeniami, w tym zaliczenie świadczeń 

bieżących czyli nadwykonań z bieżących okresów do zaległości z okresów ubiegłych w ramach 

tej samej umowy. Sprostował, że Dyrektor oddziału ma również możliwość zaliczenia do planu 

spłaty zaległości w świadczeniach z jednej umowy świadczeniami wykonanymi w ramach innej 

umowy. Taka możliwość nie jest już generowana przez system rozliczeniowy, ale dostępna 

poprzez wniosek do Dyrektora oddziału i zawarcie stosownych aneksów. Dodał, że pozostała 

cześć świadczeń będzie mogła być rozliczona do końca 2023 roku, według planu spłaty, który 

będzie indywidualnie uzgodniony z Dyrektorem oddziału. Prosił by prowadząc rozmowy o 

stabilności finansowej świadczeniodawców nie zapominać o pacjentach. Dodał, że wszelkie 

rozwiązania o charakterze abolicyjnym mają wpływać na poprawę płynności i utrzymanie 

potencjału, a nie służyć poprawie rentowności. Poprawa rentowności jest niczym innym niż 

działaniem na szkodę pacjentów. Płatnik nie może zgadzać się na rozwiązania, które 

naruszałyby interes ubezpieczonych i godziły w ich prawa.  

 

Ad 4. 

Uzgodniono, że kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

odbędzie się w dniu 29 listopada br. 

 

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ wobec wyczerpania wszystkich punktów 

porządku obrad podziękowała obecnym za wzięcie udziału w spotkaniu i zamknęła 

posiedzenie.  

Krystyna Ptok 

/-/ 

Przewodnicząca Zespołu 

 

Sporządziła 

Marlena Wiśniewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  


