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Prezesa NFZ, z dnia 8 lipca 2020 r.

    Załącznik nr 1a 

kategoria realizowanych 

świadczeń

Lp Kod techniczny CZS Nazwa produktu Wartość w zł

świadczenia udzielane na 

podstawie umów o udzielanie 

świadczeń

Uwagi

1. 19.0019.001.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - POZ

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

2. 19.0019.002.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - AOS

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

Katalog produktów rozliczeniowych
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3. 19.0019.003.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - SZP

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

objętych programami lekowymi określonymi w przepisach ustawy o refundacji;

4) leków stosowanych w chemioterapii; 

5) leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych;

6) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

4. 19.0019.004.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - PSY

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).
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5. 19.0019.005.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - REH

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

6. 19.0019.007.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - STM

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

7. 19.0019.008.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - UZD

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).
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8. 19.0019.010.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - PRO

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

9. 19.0019.011.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - SOK

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

10. 19.0019.014.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - SPO

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).
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11. 19.0019.015.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - OPH

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

12. 19.0019.016.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - RTM

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

13. 19.0019.017.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - PDT

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.).

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2020/DSOZ 

Prezesa NFZ, z dnia 8 lipca 2020 r.

    Załącznik nr 1a 

14. 19.0019.018.08

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania 

świadczeń w reżimie sanitarnym 

uwzględniającym wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii - PILOTAŻ

nd X

3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy, z 

wyłączeniem:

1) należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

2) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników 

medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na 

wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 

z późn. zm.);

3) świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

 


