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Pani 

Dorota Kudzia Karwowska

Prezes Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia 

Sterylizacji Medycznej

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca br. w sprawie dodatkowego świadczenia 

pieniężnego uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia 28 maja 2021 r. od 1 czerwca br. dodatkowe 

jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł. przysługuje:

1) osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 

dni:

- w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały w szpitalach II i III 

poziomu zabezpieczenia czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu 

z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

- w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe 

w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izbach przyjęć;

- w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe 

w laboratoriach, w których w okresie wykonywania tych czynności zawodowych 

wykonywano testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 i które to laboratoria 

należały do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia podmiotach leczniczych,  z którymi 
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NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-

CoV-2.

2) osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom niewykonującym zawodów 

medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni w okresie od 4 września 2020 r. do 

31 maja 2021 r. uczestniczyły w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w 

zakresie transportu sanitarnego w związku  przeciwdziałaniem COVID w udzielaniu tych 

świadczeń i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowy warunek stanowi, że osoby spełniające wymienione wyżej kryteria na dzień 

dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia 

dodatkowego są zatrudnione w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej zawartej z tym podmiotem, w którym w ramach zatrudnienia 

wykonywały czynności zawodowe w warunkach wyżej podanych albo które na dzień 

dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia 

dodatkowego wykonywały w podmiocie czynności zawodowe w warunkach określonych 

wyżej podanych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z 

podmiotem świadczącym usługi na rzecz podmiotu (w ramach tzw. podwykonawstwa).

Ponadto informuję, że ewentualne dalsze zmiany w zakresie ww. polecenia będą 

rozpatrywane z uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju oraz stanu 

zaangażowania jednostek ochrony zdrowia w działania związane z zapobieganiem i 

zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem 

Jakub Bydłoń 

Dyrektor 
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