
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 13 sierpnia 2021

OIOM2.050.35.2021 OIOM2.050.35.2021.BK

Pani

Gabriela Morawska - Stanecka

Wicemarszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Czerwińskiego podczas 

27.posiedzenia Senatu RP w dniu 23 lipca 2021 r. w sprawie hospicjów udzielających 

świadczeń w trybie domowym jako podmiotów  pominiętych w Zarządzeniu Prezesa NFZ 

nr 85/2021/DEF w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego 

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- 

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że realizacja ww. projektu była odpowiedzią 

na ówczesne potrzeby związane z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu 

i przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi blisko 250 mln zł. Zgodnie z 

założeniami projektu, ww. środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, 

zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Ze względu na specyfikę podmiotów objętych wsparciem, wprowadzony został w ramach 

projektu system pracy ograniczony wyłącznie do jednego miejsca zatrudnienia. 

Podstawowym celem takiego działania było zapobieganie transmisji wirusa SARS-CoV-

2, ograniczenie możliwości zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach, 

jak również minimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.
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Wsparcie w ramach projektu było kierowane wyłącznie do wskazanego personelu 

i wg zasad ściśle określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ oraz projekcie. Grupy 

zawodowe kwalifikujące się do objęcia wsparciem w poszczególnych podmiotach, w tym 

w hospicjach, zostały określone w wyniku konsultacji w ramach Ministerstwa Zdrowia, 

zaakceptowane – na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia – 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz uzgodnione w postaci 

fiszki projektu z Komisją Europejską i na forum Komitetu Monitorującego PO WER. 

Pragnę podkreślić, że uruchomienie projektu podyktowane było koniecznością podjęcia 

pilnych działań z uwagi na potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń w ww. 

podmiotach i zapewnienia ciągłości  opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej. W tym celu 

wsparcie zostało skierowane do tych grup pracowników, którzy sprawują bezpośrednią 

opiekę w tym zakresie nad pacjentami/ podopiecznymi i w stosunku do których docierały 

sygnały o występujących lub potencjalnych brakach kadrowych związanych 

z przebywaniem np. na zwolnieniach lekarskich lub kwarantannie.

Ważnym kryterium był zatem również stopień prawdopodobieństwa narażenia danego 

pracownika na zakażenie biorąc pod uwagę zakres czynności zawodowych oraz stopień 

styczności z pacjentami/ podopiecznymi. Co ważne, brane było również pod uwagę 

ograniczenie możliwości odwiedzin przez rodzinę w podmiotach stacjonarnych.

Stąd też wymienione powyżej okoliczności wymuszały podjęcie (biorąc pod uwagę 

istniejące możliwości finansowe) wskazanych wyżej rozwiązań.

Na koniec podkreślić należy, iż zakończono już oba nabory grantowe w ramach projektu 

oraz praktycznie wyczerpano dostępną alokację z budżetu projektu. Drugi nabór został 

przeprowadzony na takich samych zasadach jak pierwszy, tzn. w oparciu o Zarządzenie 

Prezesa NFZ nr 85/2021/DEF z 6 maja 2021 r., aby zachować równy dostęp do grantów 

dla wszystkich podmiotów 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że nie planuje się rozszerzenia wsparcia 

o kolejne grupy zawodowe.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
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