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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA 1  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z 

podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem 

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1. Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne: 

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki 

zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

- opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, zwany dalej 

"wykazem stanowisk". 

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w wykazie stanowisk umieszcza 

się wszystkie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczą 

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z 

podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w przypadku podmiotu, o którym 



mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód 

medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w wyodrębnionej komórce 

organizacyjnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach 

określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających 

bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

4. 2 Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie osoby, o 

których mowa w ust. 3, o objęciu ich ograniczeniem, o którym mowa w ust. 3. W informacji 

określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma 

możliwości określenia dnia końcowego objęcia ograniczeniem, ograniczenie obowiązuje do 

dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia 

zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w 

podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1. Dzień końcowy objęcia ograniczeniem 

nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, chyba że przed 

upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku 

określonym wykazem osoba, o której mowa w ust. 3, uzyska ujemny wynik badania w 

kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku osoba ta może przystąpić do 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Informacja zawiera pouczenie o treści § 3. 

5. Przekazanie informacji o objęciu ograniczeniem osoba, o której mowa w ust. 3, potwierdza 

pisemnie wraz ze wskazaniem daty doręczenia. W przypadku braku możliwości uzyskania 

podpisu dokonuje się adnotacji o przekazaniu informacji o objęciu ograniczeniem przez 

kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, lub osobę przez niego 

upoważnioną wraz z podaniem informacji o przyczynie niemożności uzyskania podpisu oraz 

wskazaniem daty doręczenia. 

6. W przypadku gdy informację o objęciu ograniczeniem dostarczono w terminie 

późniejszym niż określony w tej informacji jako dzień początkowy, ograniczenie, o którym 

mowa w ust. 3, obowiązuje od dnia powiadomienia osoby objętej ograniczeniem. Osoba 

objęta ograniczeniem dokonuje adnotacji o terminie otrzymania informacji w obecności 

osoby przekazującej. 

§ 2.  

1. Wykaz stanowisk, wraz z listą zatrudnionych na nich osób obejmującą imię i nazwisko 

każdej osoby objętej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3, jej numer PESEL i numer 

prawa wykonywania zawodu, kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

przekazuje raz w miesiącu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w postaci elektronicznej, 



w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, do właściwego miejscowo 

wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Wojewoda i dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej oraz zapobiegania i zwalczania COVID-19. 

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może, na 

wniosek kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyrazić zgodę na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo 

objęcia jej ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o wyrażeniu zgody jest 

przekazywana niezwłocznie na piśmie wnioskodawcy, osobie, której dotyczy wniosek, 

kierownikowi podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz wojewodzie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wnosi się do dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce działania podmiotu 

leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w którym udziela świadczeń zdrowotnych osoba 

wykonująca zawód medyczny objęta ograniczeniem. 

§ 3.  

1. Pracodawca inny niż podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zatrudniający 

pracownika będącego osobą, o której mowa w § 1 ust. 3, udziela temu pracownikowi, na jego 

wniosek, urlopu bezpłatnego na okres ustalony zgodnie z § 1 ust. 4 i 6. 

2. Przekazanie osobie wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w § 1 ust. 4, 

stanowi podstawę do zaprzestania w okresie ustalonym zgodnie z § 1 ust. 4 i 6: 

1) świadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy, 

2) wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej, o której mowa w 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

- wykonywanych poza podmiotem leczniczym, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się: 

1) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

2) do osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w przypadku gdy udzielając świadczeń w 

innych podmiotach niż określone w § 1 ust. 1, nie mają bezpośredniego kontaktu z 

pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

§ 4. Kierownik podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przekazuje po raz 

pierwszy dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
2 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 maja 2020 r. (Dz.U.2020.918) 

zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 2020 r. 


