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Sygn.: 022785 

 

OPINIA PRAWNA 

Przedmiot opinii:   

 

1. Do kogo i w jaki sposób lekarz stażysta powinien skierować żądanie wypłaty dodatku 

covidowego za okres pozostawania na stażu zewnętrznym? 

Wnioski i rekomendacje: 

 

Lekarz stażysta, który bądź wykonuje zawód medyczny w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia, 

uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i posiada bezpośredni kontakt z pacjentami z 

podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, bądź wykonuje zawód medyczny m.in. w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czy na izbie przyjęć, jest uprawniony do otrzymania dodatku 

do wynagrodzenia (tzw. dodatek covidowy). Powyższe zachowuje aktualność niezależnie od faktu, 

iż lekarz stażysta spełnia powyższe przesłanki odbywając staż zewnętrzny. 

 

W ocenie osoby sporządzającej niniejszą opinię prawną, dodatek do wynagrodzenia powinien być 

wypłacany przez podmiot, który jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia lekarzowi 

stażyście, a więc przez podmiot macierzysty lekarza stażysty.  

 

W celu wyegzekwowania wypłaty należnego lekarzowi stażyście dodatku do wynagrodzenia lekarz 

powinien pisemnie wezwać podmiot, z którym zawarł umowę o pracę, do umieszczenia go na liście 

osób uprawnionych do wypłaty dodatku (kierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz – 

również pisemnie – skierować do podmiotu wezwanie do zapłaty należnego dodatku za miesiące, w 

których spełniał przesłanki do jego otrzymania. W ocenie opiniującego uzasadnionym byłoby także 

uzyskanie zaświadczenia z podmiotu, w którym lekarz stażysta odbywał staż zewnętrzny, o 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych w warunkach, które uprawniają do wypłaty dodatku covidowego. 

Takie zaświadczenie należałoby załączyć do pisma kierowanego do podmiotu, z którym lekarz stażysta 

zawarł umowę o pracę. 

 

W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych 

z Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem 

telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl 

 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia i polubienia profilu Lex Secure dostępnego na 

stronie https://www.linkedin.com/company/lexsecure - gdzie codziennie pojawiają się 

nowe informacje prawne. 
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Podstawy prawne: 

 

1. Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2020 r.;  

2. Komunikat z oficjalnej strony Narodowego Funduszu Zdrowia:  

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-

medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html. 

Stan faktyczny: 

 

Lekarz stażysta odbywa staż zewnętrzny w podmiocie leczniczym, w którym realizuje świadczenia 

uprawniające do wypłaty dodatku covidowego. Za udzielane w zewnętrznym podmiocie świadczenia 

wynagrodzenie wypłaca szpital, z którym lekarz stażysta ma podpisaną umowę, a zatem podmiot 

macierzysty.  

Stan prawny: 

 

W celu udzielenia odpowiedzi na obecnie zgłaszane wątpliwości wpierw należy wyraźnie zaznaczyć, iż 

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 

Zgodnie z informacją na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: Do tej pory dodatkowe 

wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, 

które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie): 

 wykonują zawód medyczny, 

 uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

 mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2. 

 

Od 1 listopada dodatek przysługuje także osobom wykonującym: 

 zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym 

lotniczych zespołach ratownictwa, 

 czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu 

zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów  

w kierunku SARS-CoV-2. 

 

Z powyższego wynika, iż lekarz stażysta, który bądź wykonuje zawód medyczny w szpitalu II lub III 

poziomu zabezpieczenia, uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i posiada bezpośredni 

kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, bądź wykonuje zawód 

medyczny m.in. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czy na izbie przyjęć, jest uprawniony do 

otrzymania dodatku do wynagrodzenia (tzw. dodatek covidowy). Powyższe zachowuje 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html
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aktualność niezależnie od faktu, iż lekarz stażysta spełnia powyższe przesłanki odbywając staż 

zewnętrzny. 

 

W ocenie osoby sporządzającej niniejszą opinię prawną, dodatek do wynagrodzenia powinien być 

wypłacany przez podmiot, który jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia lekarzowi 

stażyście, a więc przez podmiot macierzysty lekarza stażysty. W celu wyegzekwowania wypłaty 

należnego lekarzowi stażyście dodatku do wynagrodzenia lekarz powinien pisemnie wezwać podmiot, 

z którym zawarł umowę o pracę, do umieszczenia go na liście osób uprawnionych do wypłaty dodatku 

(kierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz – również pisemnie – skierować do podmiotu 

wezwanie do zapłaty należnego dodatku za miesiące, w których spełniał przesłanki do jego 

otrzymania. W ocenie opiniującego uzasadnionym byłoby także uzyskanie zaświadczenia z 

podmiotu, w którym lekarz stażysta odbywał staż zewnętrzny, o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 

warunkach, które uprawniają do wypłaty dodatku covidowego. Takie zaświadczenie należałoby 

załączyć do pisma kierowanego do podmiotu, z którym lekarz stażysta zawarł umowę o pracę. 

Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach 

otrzymanych od Klienta. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu 

faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego 

opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klienta, wraz z prawem do publikacji przez Klienta. 

Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako 

obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.  

 

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, 

dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna przedstawiona 

w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej na drogę 

postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 

Z poważaniem 

 
 

 


