
ZARZĄDZENIE NR 70/2022/DSOZ  
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)) oraz polecenia 
Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r.2), z dnia 2 kwietnia 2021 r.3), z dnia 8 września 2021 r.4) i z dnia 
31 stycznia 2022 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.5)) zarządza 
się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.6) ), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 uchyla się: 

a) ust. 4,                

b) ust. 5,                

c) ust. 6;                

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:              

„2) sprawozdanie dotyczące świadczeń objętych rachunkiem.”; 

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
                  

4) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia;                  

5) uchyla się załącznik nr 6a do zarządzenia;                 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 
2120 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002 i 1079. 

2) Zmienione poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: DLU.736.191.2021.KB, z dnia 21 czerwca  
2021 r. znak: DLU.736.210.2021.KB, z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: DLU.736.222.2021.KB, z dnia 5 października 
2021 r. znak: DLU.736.302.2021.KB, z dnia 17 listopada 2021 r., znak: DLU.736.642.2021.AŻ, z dnia 1 grudnia  
2021 r., znak: DLU.736.620.2021.KB, z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: DLU.736.15.2022.KB, z dnia 26 stycznia 2022 r.  
znak: DLU.736.24.2022.KM, z dnia 27 stycznia 2022 r. znak: DLU.736.26.2022.KM, z dnia 25 lutego 2022 r. znak:  
DLU.736.63.2022.KB, z dnia 28 lutego 2022 r. znak: DLU.736.67.2022.KB, z dnia 7 marca 2022 r. znak:  
DLU.736.68.2022.KB, z dnia 23 marca 2022 r., znak: DLU.736.84.2022.KB, z dnia 31 marca 2022 r., znak: 
DLG.744.15.2022.BT, z dnia 31 marca 2022 r., znak: DLG.745.3.2022.BT oraz z dnia 5 kwietnia 2022 r., znak: 
ZPP.743.56.2022 r. 

3) Zmienione poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: DLU.745.7.2021.IJ, z dnia 28 maja 2021 r.,  
znak: DLU.745.7.2021.IJ i z dnia 15 października 2021 r., znak: DLG.744.130.2021.IJ i DLG.744.117.2021.IJ i z dnia  
17 listopada 2021 r., znak: DLU.736.642.2021.AŻ 

4) Zmienione poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r., znak: ZPŚ.641.177.2021.JK oraz z dnia 13 grudnia  
ZPŚ.641.177.2021.JK.2 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 
2269 i 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 605 i 830. 

6) Zmienionym zarządzeniem Nr 11/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r.,  
zarządzeniem Nr 12/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem 
Nr 13/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem 
Nr 35/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2022 r. 
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6) uchyla się załącznik nr 6b do zarządzenia;                 

7) uchyla się załącznik nr 6c do zarządzenia.                                  

§ 2. W celu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 
o których mowa w § 2 ust. 4 - 6 zarządzenia, o którym mowa w § 1, udzielonych do dnia 30 czerwca 2022 r., 
podmiot wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązany jest do przekazania dokumentów rozliczeniowych, 
o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

  
PREZES 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
Bernard Waśko 

 
wz. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

/Dokument podpisano elektronicznie 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2022/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

CZĘŚĆ I. 
Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek ogólnodostępnych realizujących szczepienia przeciw COVID-19 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą / podmiot prowadzący aptekę 
ogólnodostępną (1) 

nazwa:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

telefon/ telefony:  

identyfikator REGON  

 
 
 

szczepienie personelu 

 
 
 

szczepienie populacyjne 

Miejsce udzielania świadczeń 1 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 

nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

telefon/ telefony  

 
 

W 

 
 

- 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

Podmiot wykonujący działalność leczniczą / podmiot prowadzący aptekę 
ogólnodostępną (2) 

nazwa:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony:  
identyfikator REGON  

 
 

szczepienie personelu 

 
 

szczepienie populacyjne 
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Miejsce udzielania świadczeń 1 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 

nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

 
POP 

telefon/ telefony  

 
P 

2 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

Miejsce udzielania świadczeń 2 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 

nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

 
WPS 

telefon/ telefony  

 
- 

1 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

Podmiot wykonujący działalność leczniczą / podmiot prowadzący aptekę 
ogólnodostępną (3) 

nazwa:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony:  
identyfikator REGON  

 
 
 

szczepienie personelu 

 
 
 

szczepienie populacyjne 

Miejsce udzielania świadczeń 1 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 

nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

 
PSP 

telefon/ telefony  

 
- 

4 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

Miejsce udzielania świadczeń 2 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 
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nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

 
DT 

telefon/ telefony  

 
- 

2 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

Podmiot wykonujący działalność leczniczą / podmiot prowadzący aptekę 
ogólnodostępną (4) 

szczepienie personelu szczepienie populacyjne 

Miejsce udzielania świadczeń 1 rodzaj punktu* rodzaj punktu*, liczba zespołów 
(w miejscu) 

nazwa/ nazwa apteki:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

 
APT 

telefon/ telefony  

 
- 

1 

Data dodania do wykazu    
Data wykreślenia z wykazu    

* W - szpital węzłowy, P - pozostałe podmioty szczepiące personel (w tym szczepiące swoich pacjentów (m.in. ZOL), POP - punkt szczepień populacyjnych, PSP - 
punkt szczepień powszechnych, DT - punkt typu drive-thru, WPS - wyjazdowy punkt szczepień, APT - punkt szczepień w aptece ogólnodostępnej 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 313BF91F-E98F-4320-A440-5B7DB5D035FF. Podpisany Strona 3



 
CZĘŚĆ IIA. 

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19 przez zespoły wyjazdowe szczepiące wyłącznie 
w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1 
nazwa:  

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  

telefon/ telefony:  

identyfikator REGON  

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar) liczba zespołów 
obszar działania:  

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony:  
identyfikator REGON  

Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar) liczba zespołów 
obszar działania:  
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CZĘŚĆ IIB. 
Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19 - tymczasowe punkty szczepień 

Przyczyna utworzenia tymczasowego punktu szczepień przeciw COVID-19 np. zaszczepienie osób z przewlekłą niewydolnością nerek w stacji dializ 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony:  
identyfikator REGON  

Miejsce udzielania świadczeń 1 liczba zespołów 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony  
Data dodania do wykazu  
Data wykreślenia z wykazu  

Miejsce udzielania świadczeń 2 liczba zespołów 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony  
Data dodania do wykazu  
Data wykreślenia z wykazu  

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony:  
identyfikator REGON  

Miejsce udzielania świadczeń 1 liczba zespołów 
nazwa:  
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  
telefon/ telefony  
Data dodania do wykazu  
Data wykreślenia z wykazu  
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2022/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

Katalog produktów rozliczeniowych 

Lp.  Kod techniczny 
CZS 

Kod produktu 
rozliczeniowego 

Nazwa produktu 
rozliczeniowego 

COVID 
Wartość w zł Szczepienie Uwagi 

Poziom 
zabezpieczenia 

COVID - 19 

Sposób 
sprawozdawania 

produktu 
rozliczeniowego 

1. 19.0319.801.02 99.03.0801 

Szczepienie 
przeciwko SARS-
CoV-2 w punkcie 

szczepień bez 
transportu pacjenta 

61,24 X 

- obejmuje koszty 
(osobowe i materiałowe) 
wykonania szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-
2 w miejscu udzielania 

świadczenia;  
 - do rozliczenia 

wyłącznie w przypadku 
wykonania (podania) 

szczepienia przeciwko 
SARS-CoV-2; 

- rozliczeniu podlegają 
wyłącznie szczepienia 

prawidłowo 
zarejestrowane 

w systemie CeZ; 

nd zał. nr 4 do 
zarządzenia 

2. 19.0319.803.02 99.03.0803 

Szczepienie 
przeciwko SARS-

CoV-2 
przeprowadzone w 

miejscu zamieszkania 
pacjenta 

141 X 

- obejmuje koszty 
(osobowe i materiałowe) 
wykonania szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-

2 w miejscu 
zamieszkania (pobytu) 

pacjenta; 
 - obejmuje koszty 

wyjazdów 
niezakończonych 

szczepieniem pacjenta 

nd zał. nr 4 do 
zarządzenia 
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z powodu 
dyskwalifikacji lub 
wycofania zgody na 

szczepienie; 
- rozliczeniu podlegają 
wyłącznie szczepienia 

prawidłowo 
zarejestrowane 
w systemie CeZ 

3. 19.0319.804.02 99.03.0804 

Szczepienie 
przeciwko SARS-

CoV-2 
przeprowadzone w 

miejscu zamieszkania 
pacjenta w przypadku 

więcej niż 5 
pacjentów 

przebywających pod 
jednym adresem 

73,19 X 

- obejmuje koszty 
(osobowe i materiałowe) 
wykonania szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-

2 w miejscu 
zamieszkania (pobytu) 

pacjenta; 
- do rozliczenia 

wyłącznie w przypadku 
wykonania (podania) 

szczepienia przeciwko 
SARS-CoV-2; 

- rozliczeniu podlegają 
wyłącznie szczepienia 

prawidłowo 
zarejestrowane 
w systemie CeZ 

nd zał. nr 4 do 
zarządzenia 

4. 19.0319.805.02 99.03.0805 

Szczepienie 
przeciwko SARS-

CoV-2 w 
objazdowym punkcie 

szczepień bez 
transportu pacjenta z 

uwzględnieniem 
dodatkowego kosztu 

promowania 
szczepienia 

przeciwko SARS-
CoV-2 

101,97 X 

- obejmuje koszty 
(osobowe i materiałowe) 
wykonania szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-
2  w punkcie szczepień 

zlokalizowanym 
w terenie, poza stałym 
miejscem udzielania 

świadczenia; 
- obejmuje dodatkowe 

koszty związane 
z aktywnym 
i skutecznym 
promowaniem 

szczepienia SARS-CoV-

nd zał. nr 4 do 
zarządzenia 
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2, w tym koszty 
rozmowy edukacyjnej 

z pacjentem nt. 
szczepienia;  

- do rozliczenia 
wyłącznie w przypadku 

wykonania (podania) 
szczepienia przeciwko 

SARS-CoV-2; 
- rozliczeniu podlegają 
wyłącznie szczepienia 

prawidłowo 
zarejestrowane 
w systemie CeZ 
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Uzasadnienie 

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wykonaniem 
poleceń Ministra Zdrowia z 31 marca 2022 r., znak: DLG.744.15.2022.BT i DLG.745.3.2022.BT zmienionych 
decyzjami z dnia 23 maja 2022 r. znak: DLG.744.15.2022.BT i DLG.745.3.2022.BT oraz polecenia z dnia 
5 kwietnia 2022 r., znak: ZPP.743.56.2022 zmienionego decyzją z dnia 24 maja 2022 r., znak: 
ZPP.743.56.2022 (2). Decyzje te przewidują zniesienie finansowania świadczeń z zakresu rehabilitacji 
leczniczej dla osób po przebytym COVID-19, w tym rehabilitacji stacjonarnej w trybie ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 
z późn. zm.). 

Świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19, których stan zdrowia będzie wskazywał na potrzebę 
rehabilitacji, będą mogli skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W celu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których 
mowa w § 2 ust. 4 - 6 zarządzenia zmienianego, udzielonych do dnia 30 czerwca 2022 r.,   podmiot wpisany do 
wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązany jest do przekazania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 
dnia 20 lipca 2022 r. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 
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