
    

  

      Warszawa, dnia 08 maja 2020 r. 
 

SRF.96.2020.TN.2        

Pan Adam Niedzielski 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

                  ul. Grójecka 186; 02-390 Warszawa 
 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

na wstępie serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź wyrażoną w piśmie z dnia 7 maja br. znak: DSOZ-

SRL.401.108.2020 2020.54497.MASO 

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie stanowi ono odpowiedzi na postawione pytania  

zawarte w piśmie z dnia 4 maja br. znak: SRF.96.2020.TN.1, a wręcz przeciwnie zrodzi kolejne pytania 

i wątpliwości.  

Przedstawione w odpowiedzi informacje potwierdzają informacje zawarte już w komunikacie 

opublikowanym w dniu 4 kwietnia br.  na stronie internetowej Centrali NFZ „ Testy na koronawirusa 

dla pacjentów i personelu medycznego każdego szpitala w Polsce”.  

Dodatkowego wyjaśnienia jednak wymaga stwierdzenie: Testy mogą być wykonane nie tylko dla 

pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych 

placówek szpitalnych w Polsce, mając na uwadze brak odniesienia w systemie prawnym do pojęcia 

,,pozostała placówka szpitalna”. 

1. Czy przez użyte pojęcie „pozostałe placówki szpitalne” należy rozumieć tylko podmioty lecznicze 

realizujące świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne?  

2. Czy wszystkie podmioty realizujące świadczenia w warunkach stacjonarnych w ramach innych 

rodzajów świadczeń np. rehabilitacja lecznicza lub świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  

w ramach opieki długoterminowej lub  opieki paliatywnej i hospicyjnej, leczenie śpiączki, mają 

prawo do zlecenia i bezpłatnego wykonania  w ramach zabezpieczonego przez NFZ finansowania 

tych badań?  

3. Czy podmiot leczniczy realizujący jednocześnie umowę w kilku rodzajach świadczeń np. lecznictwo 

szpitalne, rehabilitacja lecznicza, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej ma prawo do zlecania i bezpłatnego wykonania  w ramach zabezpieczonego 

przez NFZ finansowania tych badań dla wszystkich rodzajów czy tylko dla rodzaju leczenie 

szpitalne? Innymi słowy, czy uprawniony do bezpłatnych badań jest personel medyczny 

zatrudniony w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital,, udzielający świadczeń zdrowotnych  



    

  

w innym zakładzie leczniczym niż szpital (np. ambulatorium, przychodnia przyszpitalna, zakład 

rehabilitacji leczniczej) prowadzonym przez ten podmiot leczniczy? 

4. W  jaki sposób następuje pobranie materiału do badania – kto zabezpiecza podmioty  

w wymazówki? 

5. W jaki sposób następuje dostarczenie pobranych do badań laboratoryjnych próbek do wskazanego 

laboratorium wykonującego badania w ramach umowy z NFZ z uwagi na fakt, że wszystkie próbki 

należy uznać za potencjalnie zakaźne? 

Z uwagi na fakt, że to bardzo ważna kwestia, zwracam się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do 

wszystkich wyżej wskazanych pytań, których treść zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz stanowić będzie podstawę udzielanych odpowiedzi. 

 

                                                    

                                                                                                                Z wyrazami szacunku,  

 

                                                                                                                Wiceprezes  

                              Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

                                                                                    

                                                                                                                  Tomasz Niewiadomski 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
 
1. Pan Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia 
2. Pan Janusz Cieszyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  

 

 

 

 


