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System opieki nad pacjentami z podejrzeniem zakażenia 

i zakażonymi SARS-CoV-2 

 

 

 Ogłoszona przez Rząd jesienna strategia walki z pandemią wirusa COVID-19 

podyktowana była zmianą charakteru epidemii. Obserwowany w Europie i na całym świecie 

wzrost poziomu zakażeń w okresie jesienno-zimowym skutkował zmianą sposobu walki 

z pandemią w Polsce. W konsekwencji czego uległ znacząco model opieki nad pacjentem 

z podejrzeniem zakażenia i zakażonym SARS-CoV-2. 

Obecny model opieki nad pacjentami z COVID-19 ma formę piramidy. Podstawą systemu jest 

diagnostyka i nadzór nad bezobjawowymi czy skąpoobjawowymi pacjentami prowadzony 

w warunkach izolacji domowej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – POZ 

(wg szacunków od 80 do 90% wszystkich zachorowań). Lekarze POZ zostali włączeni do 

systemu testowania pacjentów i stali się głównym miejscem diagnozowania nowych 

zakażeń. Zdecydowały o tym zarówno duża dynamika zlecanych badań, jak i utrzymujący się 

wysoki współczynnik trafności wyników badań u skierowanych pacjentów. Instytucjonalną 

formą opieki nad powyższymi pacjentami są izolatoria, dostępne także dla osób 

hospitalizowanych, u których ustąpiły wskazania do hospitalizacji. Na kolejnym poziomie 

(od 10 do 20% zakażonych) znajdują się oddziały szpitalne.1  

 

Rysunek 1. Model opieki nad pacjentami z COVID-19 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
                                                           
1 Ministerstwo Zdrowia, Strategia walki z pandemią COVID-19 wersja 3.0., jesień 2020 
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 System szpitalnictwa został podzielony na poziomy – początkowo na trzy, ostatecznie 

na cztery. W zależności od poziomu zabezpieczenia covidowego szpitale dzielone są na 

4 typy: 

1) I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla 

pacjentów z PODEJRZENIEM zakażenia koronawirusem – są to szpitale publiczne 

i niepubliczne działające w sieci. 

2) II poziom: szpitale, które zajmują się LECZENIEM CHORYCH NA COVID-19, czyli 

pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Obejmują opieką także 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem – najczęściej są to szpitale 

publiczne z oddziałami zakaźnymi i pulmonologicznymi oraz stanowiskami do 

intensywnej terapii. 

3) III poziom: szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19 (pozytywny wynik testu na 

koronawirusa), lecz głównym powodem jego hospitalizacji NIE JEST COVID-19 – są to 

szpitale z oddziałami specjalistycznymi (na Podkarpaciu m.in. KSW 2, Wojewódzki 

Szpital w Przemyślu, SPZOZ w Jarosławiu). 

4) IV poziom: to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III 

poziomu, koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie – 

w województwie podkarpackim taką rolę pełni Centrum Medyczne w Łańcucie. 

 Dodatkowo w każdym województwie powstają także szpitale tymczasowe 

dedykowane pacjentom z COVID-19, które mają dopełnić istniejącą infrastrukturę w zakresie 

zwiększenia dostępności łóżek. W naszym województwie szpital tymczasowy dla pacjentów 

z COVID-19 powstaje przy szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Będzie mieścił się w nowo 

wybudowanym skrzydle szpitala, gdzie na trzech piętrach zabezpieczono 160 łóżek, w tym 

40 łóżek respiratorowych. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie tworzy bazę osób 

chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym (lekarzy, pielęgniarek i personelu średniego). 

 Tworzenie bazy szpitalnych łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

i potwierdzonym zakażaniem SARS-CoV-2 odbywa się w oparciu o decyzje administracyjne 

wydawane przez Wojewodę Podkarpackiego lub Ministra Zdrowia2. W wydawanych 

podmiotom leczniczym poleceniach wskazywane są: 

1) łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,  

2) łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,  

3) łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 

tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, 

4) realizacja świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 w wybranych zakresach. 

Łącznie w województwie funkcjonuje 2.245 łóżek covidowych oraz 189 respiratorów (dane 

z 23.11.2020), z czego 556 to łóżka w jednostkach wojewódzkich. 
                                                           
2 Decyzje wydawane są  na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) 
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Liczbę łóżek oraz realizowane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia i potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w wojewódzkich 

podmiotach leczniczych przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1. Liczba łóżek i zakresy świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia i potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2 w wojewódzkich podmiotach leczniczych 

Lp. 
Nazwa i siedziba 

Jednostki 
Liczba łóżek/zakresy świadczeń 

Poziom 
zabezpieczeń 

1 

Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 1 
im. F. Chopina 
w Rzeszowie 

73 

w tym: 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, 
54 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, 
9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej 

I i II poziom 

2 

Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie 

35 

w tym: 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, 
27 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem 

II i III poziom 

zakresy świadczeń (16): kardiologia, intensywny nadzór 
kardiologiczny,  neurologia, leczenie udarów, 
anestezjologia i intensywna terapia, anestezjologia 
i intensywna terapia dla dzieci, neonatologia, położnictwo 
i ginekologia, chirurgia ogólna, chirurgia ogólna dla dzieci, 
kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia urazowo-
ortopedyczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna dla dzieci, 
trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym 
mózgu, inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego, 

3 
Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana 
Pawła II w Krośnie 

20 

w tym: 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 
i 10 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji  

I i II poziom 

4 
Wojewódzki Szpital 
im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu 

259 

w tym: 17 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem, 227 łóżka z 
potwierdzonym COVID, 15 łóżek intensywnej terapii z 
kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia 
tlenoterapii i wentylacji  

II i III poziom zakresy świadczeń: chirurgia naczyniowa, interwencyjne 
leczenie zawału serca (III poziom), położnictwo, 
ginekologia i neonatologia (II poziom) 

5 

Wojewódzki Szpital 
im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu 

10 

w tym: 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, 
4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem i 
możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej 

I i II poziom 

6 

Wojewódzki Podkarpacki 
Szpital Psychiatryczny im. 
prof. Eugeniusza 
Brzezickiego Żurawica 

3 dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 nd 

7 

Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 
im. prof. A. Kępińskiego 
Jarosław 

5 zakres świadczeń podstawowych: psychiatria III poziom    

8 
Uzdrowisko Rymanów 
S.A. (Szpital Sanatorium 
Uzdrowiskowe "Zimowit") 

151 dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 II poziom 

  
OGÓŁEM LICZBA ŁÓŻEK 556 

w tym  38 łóżek respiratorowych + 52 respiratory w KSW  Nr 2 
i 4 stanowiska z ECMO (szpital III poziomu) 

Źródło: opracowanie własne wg stanu na 23.11.2020 r. 
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 W województwie podkarpackim funkcjonują także izolatoria dla osób z dodatnim 

wynikiem COVID-19, które nie wymagają leczenia szpitalnego lub nie mogą odbywać izolacji 

w domu3. Izolatoria mogą być prowadzone:  

1) w obiektach hotelowych przez szpitale, 

2) przez podmioty medyczne, prowadzące leczenie stacjonarne inne niż szpitalne (na 

przykład sanatoria), 

3) przez same obiekty hotelowe, pod warunkiem podpisania umowy z podmiotem 

medycznym, który przejmie na siebie rolę zabezpieczenia medycznego pacjentów. 

O skierowaniu pacjenta do izolatorium decyduje każdorazowo lekarz, w porozumieniu 

z rodziną pacjenta oraz w oparciu o jego stan zdrowia, wiek, choroby współistniejące, itp. 

Lekarz może także skierować osobę chorą na podstawie prośby takiej osoby. 

Podmiot pełniący funkcję izolatorium zapewnia 3 posiłki dziennie dla osób w nim 

przebywających oraz systematyczną dezynfekcję pomieszczeń. Izolowane osoby mają 

zapewnioną opiekę medyczną, a za pobyt w izolatorium płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Czas pobytu pacjenta w izolatorium zależy przede wszystkim od stanu jego zdrowia, 

najczęściej trwa ok. 14 dni. W chwili obecnej na terenie województwa działają cztery 

izolatoria, które łącznie zapewniają 599 miejsc: 

1) Centrum Medyczne MEDYK – Izolatorium – Pałac Ostoya, 36-002 Jasionka 1D 

Rzeszów, tel. 517 306 368, (173 miejsca) 

2) Centrum Medyczne MEDYK – Izolatorium – Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-

309 Rzeszów, tel. 517 306 368, (127 miejsc) 

3) Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Centrum Medyczno-Charytatywne im. Św. Józefa 

w Przemyślu, budynek nr 2,  ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 664 396 593, 

(64 miejsca) 

4)  „Uzdrowisko Rymanów” S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój (235 miejsc) 

 

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda wydaje także 

decyzje dotyczące utworzenia zespołów transportowych COVID-19. Zespoły takie powstały 

między innymi w dwóch wojewódzkich stacjach pogotowia ratunkowego, w Rzeszowie (2) 

i Przemyślu (3). Zespoły transportowe COVIDOWE są przeznaczone do transportu osoby, 

u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana 

w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź 

też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium. Zespoły te nie mogą być 

wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-24. 

                                                           
3 Podstawę prawną tworzenia izolatoriów stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, 761, 847, 1507, 1750, 1890, 2034) 
 
4 Narodowy Fundusz Zdrowia, Przewodnik po rodzajach transportu, 06.11.2020 
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 Kolejnym elementem systemu walki z pandemią są stacjonarne i mobilne punkty 

wymazowe oraz laboratoria, w których wykonuje się testy w kierunku COVID-19. 

Stacjonarne punkty wymazowe działają przy prawie wszystkich szpitalach w województwie, 

w tym przy wojewódzkich szpitalach w Rzeszowie (Kliniczny Szpital Nr 2), Krośnie, 

Tarnobrzegu i Przemyślu oraz Wojewódzkich Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

i w Przemyślu. Świadczenia mobilnych zespołów wymazowych realizowane są przede 

wszystkim przez stacje pogotowia ratunkowego, w tym przez obydwie wojewódzkie (WSPR 

Rzeszów ma jeden zespół, WSPR Przemyśl – dwa zespoły). 

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego działa 11 laboratoriów (w tym 

4 w wojewódzkich szpitalach), w których wykonywane są testy w kierunku COVID-195: 

1) WSSE w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16, Rzeszów 

2) Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, 

ul. Bielawskiego 18, Brzozów 

3) CENTRUM MEDYCZNE MEDYK Sp. z o. o., Sp. k. Zakład Diagnostyki Medycznej 

ul. Szopena 1, Rzeszów 

4) Kliniczny Zakład Mikrobiologii Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, Rzeszów 

5) Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Rzeszów ul.Witolda 6B, Rzeszów 

6) Laboratorium Mikrobiologiczne z Pracownią Cytologiczną Szpital Specjalistyczny 

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul Żeromskiego 22, Mielec 

7) Pracownia Bakteriologii - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc ul. Rycerska 2, 

Rzeszów 

8) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Wojewódzki Szpital Podkarpacki 

im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Krosno,  

9) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala 

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, Przemyśl 

10) Podkarpackie Centrum Genetyczne OncoGenLab Pracownia Diagnostyki Molekularnej 

ul. Leszka Czarnego 4d, 35-615 Rzeszów 

11) Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 

 

Świadczenia medyczne, w tym transport sanitarny, udzielane w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19 nie są finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach budżetu 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na ich pokrycie pochodzą z budżetu państwa, 
z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia lub z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.Szczegółowe informacje o wartości poszczególnych świadczeń zawiera 
Załącznik Nr 1 do Informacji.  

 

                                                           
5 Ministerstwo Zdrowia, Lista laboratoriów COVID, stan na 16 listopada 2020 r. 
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Działania wspierające podmioty lecznicze 
 

 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego od początku epidemii podejmuje różne 

działania i inicjatywy wspierające podmioty lecznicze w udzielaniu świadczeń pacjentom 

z podejrzeniem zakażenia i zakażonym SARS-CoV-2. Najważniejszym działaniem jest 

realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie 

województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” 

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 27,1 mln zł. 

 Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie wraz z 18 Partnerami projektu, 

którymi są podmioty lecznicze znajdujące się w "Wykazie podmiotów udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19", o których mowa w Obwieszczeniu nr 3 Wojewody Podkarpackiego z dnia 

23 marca 2020r. z późn. zm. oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

w Rzeszowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.  

 W ramach projektu realizowane są zakupy sprzętu medycznego oraz jednorazowych 

środków bezpośredniego zabezpieczenia dla personelu podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego m.in.: 

a) 32 respiratory stacjonarne i transportowe dla szpitali i stacji Pogotowia Ratunkowego 

funkcjonujących w województwie podkarpackim o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł, 

b) 10 ambulansów sanitarnych oraz 5 transportowych (wartość ok. 7 mln zł) dla pięciu 

Stacji Pogotowia Ratunkowego funkcjonujących w województwie podkarpackim, 

c) 7 samochodów wraz z niezbędnym wyposażeniem do przewożenia próbek do badań 

(wartość ok. 0,7 mln zł.) dla powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Przemyśl, 

Jarosław, Łańcut, Dębica, Mielec, Sanok i Jasło), 

d) Tomograf komputerowy dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

(wartość 2,2 mln zł), 

e) 16 szt. urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji (wartość ok. 1 mln zł) dla Szpitali 

z oddziałami zakaźnymi i stacji pogotowia ratunkowego oraz KSW 2 i SPZOZ Nr 1 

w Rzeszowie, 

f) komora laminarna (II klasa bezpieczeństwa), urządzenie do dekontaminacji powietrza 

technologią HEPA oraz lampy bakteriobójcze przepływowe (wartość ok. 161 tys. zł) dla 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 

g) 86 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (wartość ok. 620 tys. zł) oraz zestaw 

do automatycznej izolacji i detekcji koronawirusa (wartość ok. 0,5 mln zł) dla 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, 

h) sprzęt ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz środki do dezynfekcji za ogólną 

wartość ponad 4 mln zł. 
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Dodatkowo w ramach tego projektu, Województwo jako Lider, zakupiło i rozdysponowało do 

szpitali i stacji pogotowia ratunkowego na terenie województwa podkarpackiego 

następujący sprzęt ochrony osobistej dla personelu medycznego (wartość 1,4 mln zł): 

a) 100 000 szt.  maseczek chirurgicznych, 

b) 16 500 szt.  masek FFP3 lub FFP2, 

c) 4 500 szt.  kombinezonów, 

d) 9 000 szt.  osłon na buty – wysokie, 

e) 7 000 szt.  przyłbic. 

 

 Funkcjonujący w ramach projektu Komitet Sterujący Projektem, w skład którego 

wchodzą Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ocenia zasadność zakupów 

w ramach realizowanego projektu, podział produktów projektu oraz podejmuje inne ważne 

decyzje dotyczące projektu. 

 Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Projektem w dniu 19 października 2020 r. 

podjęto decyzję o rozszerzeniu projektu dla trzech szpitali – Partnerów Projektu 

tj. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wartość rozszerzenia to 6.264.320 zł. 

W ramach tego rozszerzenia zakupione zostanie kolejnych 30 respiratorów wraz 

z kardiomonitorami, a także m.in.: 3 aparaty USG, bronchofiberoskop oraz wyposażenie 

stanowiska do intensywnej terapii dziecka. Respiratory mają być użyczane innym szpitalom 

w województwie w zależności od potrzeb wynikających z sytuacji epidemicznej. 

 W dniu 16 listopada br. Komitet Sterujący Projektem podjął decyzję o kolejnym 

rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wraz ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na jego realizację 

na zakup 2 urządzeń do pobierania osocza od ozdrowieńców oraz urządzenia do redukcji 

czynników zakaźnych w pobranych składnikach. Zakup dodatkowych urządzeń usprawniłby 

pracę Krwiodawstwa i zwiększyłby możliwości pobierania osocza od ozdrowieńców. Koszt 

zakupu urządzeń to 315 tys. zł. 

Rozszerzono także zakres rzeczowy projektu dla 3 Partnerów wraz ze zwiększeniem kwoty 

przeznaczonej na realizację projektu. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wojewódzki 

Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. w ramach tego rozszerzenia zakupią 30 szt. 

aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii z oprzyrządowaniem za łączną kwotę 

540 tys. zł. 

W efekcie podjętych decyzji o kolejnych zakupach sprzętu ogólna wartość projektu wynosi 

34,2 mln zł. 

W chwili obecnej wszyscy Partnerzy projektu zrealizowali już zakupy za ok. 20 mln zł. Sprzęt 

został dostarczony do podmiotów leczniczych i jest już używany do udzielania świadczeń. 

Pozostały sprzęt w większości zostanie dostarczony do końca tego roku. 
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Wartość zakresu rzeczowego projektu według Partnerów uwzględniającą ostatnie 

rozszerzenia przedstawia Tabela 2.  

 
Tabela 2. Wartość zakresu rzeczowego projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie 
województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” według Partnerów  

 Lp. Nazwa Partnera Projektu 
Wartość wg zakresu rzeczowego 

Jednorazówka Sprzęt medyczny Ogółem  

1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 111 742 zł 1 099 957 zł 1 211 699 zł 

2 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 58 330 zł 104 588 zł 162 918 zł 

3 Szpital Specjalistyczny w Jaśle 197 901 zł 1 249 150 zł 1 447 051 zł 

4 „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. 144 071 zł 3 609 587 zł 3 753 658 zł 

5 Szpital Specjalistyczny w Mielcu 366 858 zł 592 081 zł 958 939 zł 

6 Wojewódzki Szpital w Przemyślu 235 683 zł 3 123 930 zł 3 359 613 zł 

7 SPZOZ w Sanoku 172 381 zł 724 952 zł 897 333 zł 

8 Pogotowie Ratunkowe w Krośnie 21 493 zł 1 544 999 zł 1 566 492 zł 

9 Pogotowie w Mielcu 56 488 zł 1 886 772 zł 1 943 260 zł 

10 WSPR w Przemyślu 38 355 zł 1 791 890 zł 1 830 244 zł 

11 WSPR w Rzeszowie 233 689 zł 1 854 343 zł 2 088 031 zł 

12 Pogotowie Ratunkowe w Sanoku 66 577 zł 1 866 171 zł 1 932 747 zł 

13 KSW 2 w Rzeszowie 880 855 zł 1 718 379 zł 2 599 234 zł 

14 SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie 0 zł 140 000 zł 140 000 zł 

15 WSSE w Rzeszowie 0 zł 1 062 861 zł 1 062 861 zł 

16 RCKiK w Rzeszowie 0 zł 161 000 zł 161 000 zł 

17 Wojewódzki Szpital w Krośnie 0 zł 360 000 zł 360 000 zł 

18 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie  0 zł 200 479 zł 200 479 zł 

  OGÓŁEM PARTNERZY 2 584 422 zł 23 091 137 zł 25 675 560 zł 

19 Lider - Województwo Podkarpackie 1 467 560 zł 0 zł 1 467 560 zł 

  OGÓŁEM WARTOŚĆ ZŁOŻONEGO WNIOSKU 4 051 982 zł 23 091 137 zł 27 143 120 zł 

  Rozszerzenie projektu 19.10.2020 r.: 0 zł 6 264 320 zł 6 264 320 zł 

  Wojewódzki Szpital w Przemyślu 0 zł 4 282 720 zł 4 282 720 zł 

  KSW 2 w Rzeszowie 0 zł 1 121 600 zł 1 121 600 zł 

  Wojewódzki Szpital w Krośnie 0 zł 860 000 zł 860 000 zł 

  Rozszerzenie projektu 16.11.2020 r.: 0 zł 855 000 zł 855 000 zł 

  Wojewódzki Szpital w Przemyślu 0 zł 90 000 zł 90 000 zł 

  KSW 2 w Rzeszowie 0 zł 342 000 zł 342 000 zł 

  Wojewódzki Szpital w Krośnie 0 zł 108 000 zł 108 000 zł 

  RCKiK w Rzeszowie 0 zł 315 000 zł 315 000 zł 

  OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU 4 051 982 zł 30 210 457 zł 34 262 440 zł 

   w tym Ogółem Partnerzy 2 584 422 zł 30 210 457 zł 32 794 880 zł 

Źródło: opracowanie własne 
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 W odpowiedzi na apel Marszałka przedsiębiorcy z Podkarpacia przekazali darowizny 

w kwocie ok. 3,5 mln zł, które przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej 

(maseczki, kombinezony) oraz środków do dezynfekcji – rozdysponowanych do podmiotów 

leczniczych. Zakupiono i przekazano z tych środków 680 tys. szt. maseczek chirurgicznych, 

3 tys. maseczek FFP2, 5.275 kombinezonów oraz środki do dezynfekcji za prawie 1 mln zł: 

 

1) do 22 szpitali w regionie, w tym do 6 oddziałów zakaźnych; 

2) do pięciu stacji pogotowia; 

3) zakładów opiekuńczo-leczniczych w regionie - 40 takich jednostek. 

Łącznie aż 71 instytucji na Podkarpaciu otrzymało środki ochrony bezpośredniej. 

 

Ze środków finansowych tej darowizny zostanie zakupionych także 6 respiratorów, 

za ok. 600 tys. zł przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – na 

potrzeby placówek ochrony zdrowia województwa podkarpackiego na rzecz walki 

z pandemią SARS-CoV- 2. 

Pomoc rzeczowa i finansowa od sponsorów była i jest nadal przekazywana bezpośrednio do 

wojewódzkich podmiotów leczniczych. Przekazywane były przede wszystkim środki ochrony 

indywidualnej (maseczki, kombinezony, przyłbice, gogle), środki do dezynfekcji, ale także na 

przykład pralki i suszarki, czajniki, mikrofalówki. Wartość pomocy rzeczowej szacowana jest 

na ok. 6 mln zł. 

 

Wsparcie rzeczowe do podmiotów leczniczych przekazywane jest także systematycznie przez 

Agencję Rezerw Materiałowych. Są to głównie środki ochrony indywidualnej, środki do 

dezynfekcji, ale także np. pulsoksymetry czy zestawy laktatorów medycznych dla matek 

z podejrzeniem lub pozytywnym wynikiem COVID-19. Na początku listopada, za 

pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego przekazano do wojewódzkich jednostek ochrony 

zdrowia ponad 1,7 tys. litrów środków od dezynfekcji rąk i powierzchni. 

 

 

W walkę z pandemią zaangażowane są także środki finansowe pochodzące z budżetu 

państwa przekazywane do podmiotów leczniczych za pośrednictwem Wojewody 

Podkarpackiego. Wojewódzkie podmioty lecznicze wydatkowały dotąd 1,6 mln zł, kolejne 

552 tys. zł jest właśnie realizowane, a następne wnioski (łącznie 8 o wartości ok. 2 mln zł) 

zostały złożone i czekają na pozytywną decyzję. 

 Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zrealizował zakup materiałów 

i wyposażenia związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 za 

736 tys. zł. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zakupiła za ponad 

900 tys. zł nowoczesny ambulans wyposażony w specjalistyczny sprzęt potrzebny do 

ratowania ludzkiego życia. Ambulans został oddany do użytkowania na początku sierpnia br. 

i wyposażony jest w szereg specjalistycznych sprzętów w tym m.in. nosze do udźwigu osób 
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walczących z otyłością mogące unieść do 320 kilogramów, defibrylator z funkcjami 

możliwości mierzenia temperatury głębokiej, co przydaje się szczególnie w okresie zimowym 

oraz miernikami wykrywającymi poziom skażenia tlenku węgla i cyjanowodoru, aparat USG 

oraz wózek umożliwiający komfortowe przetransportowanie pacjentów po schodach. 

 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie otrzymał 552 tys. zł na przygotowanie 

dodatkowego stanowiska intensywnej terapii dziecka, na które składa się m.in. łóżeczko do 

intensywnej terapii, respirator stacjonarny, aparat USG.  

Szczegółowe zestawienie dotacji z budżetu państwa dla wojewódzkich podmiotów 

leczniczych zawiera Tabela 4. 

 

 

19 listopada br. Szpitale zostały powiadomione o możliwości ubiegania się o środki z rezerwy 

celowej budżetu państwa na sfinansowanie wydatków dotyczących rozbudowy i modernizacji 

instalacji tlenowych w szpitalach. Jeśli środki zostaną przyznane 4 jednostki wojewódzkie będą mogły 

wykonać do końca tego roku zadania o łącznej wartości ponad 1 mln zł – Tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowych w wojewódzkich jednostkach 

Lp. Nazwa szpitala Zakres rzeczowy inwestycji 
Kwota 

brutto w zł 

1 
Wojewódzki Szpital 
im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu 

Projekt budowlany i nadzór inwestorski. Wykonanie płyty 
fundamentowej pod zbiornik z ciekłym tlenem. Wykonanie 
zewnętrznej instalacji gazów medycznych. Wykonanie 
wewnętrznej stacji redukcyjnej gazów medycznych (rampa 
rozprężna). Wykonanie wewnętrznej instalacji tlenowej. 

200 000,00 

2 

"Uzdrowisko 
Rymanów" S.A. - 

Szpital Uzdrowiskowy 
"Zimowit" 

Kompleksowa budowa instalacji tlenu medycznego wraz z 
montażem 2 zbiorników na tlen medyczny. 

431 326,33 

3 

Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie 

Modernizacja parownicy tlenu ciekłego przy zbiorniku 
kriogenicznym. 

15 000,00 

4 
Wojewódzki Szpital 

Podkarpacki im. Jana 
Pawła II w Krośnie  

Montaż nowych punktów poboru tlenu medycznego w 
oddziałach szpitala. Wymiana instalacji tlenu medycznego 
wraz z zaworami i sygnalizacją awaryjną stanu gazów. 
Modernizacja rampy tlenowej. 

400 000,00 

RAZEM    1 046 326,33 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Dotacje z budżetu państwa związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dla wojewódzkich podmiotów leczniczych. 

Lp. Jednostka Nazwa zadania 
Zakres rzeczowy wniosku 

Uwagi 
Nazwa sprzętu Ilość (szt.) Wartość w zł 

1 
WSPR 

Rzeszów 

Zakup ambulansu z wyposażeniem 
specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

ambulans z wyposażeniem: 
• Nosze bariatryczne, elektryczne o maksymalnym obciążeniu 
powyżej 300 kg, 
• Laweta elektryczna (poziomowanie oraz ustawianie pozycji 
drenażowych) 
• Krzesełko płozowe bariatryczne  
• Urządzenie do kompresji klatki piersiowej, 
• Wysokiej klasy respirator transportowy z kapnografem, 
• Defibrylator w konfiguracji SpO2+NIBP+EtCO2 
• Video-laryngoskopy 
• Przenośny aparat ultrasonograficzny 
• Pompy infuzyjne 
• Ssak przenośny 
• Indywidualne zestawy ochrony osobistej  

1 910 000,00 

decyzja wojewody 
z marca 2020, 
zadanie zrealizowane 
- dotacja rozliczona 

Wartość dofinansowania   910 000,00   

2 
Szpital 

Przemyśl 

Zakup materiałów i wyposażenia dla 
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu związanych z zapobieganiem i 
zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 

środki do dezynfekcji oraz środki ochrony indywidualnej: 
kombinezony, maseczki, przyłbice, rękawiczki, osłony na buty 

  511 059,91 decyzja wojewody 
z marca 2020, 

zadanie zrealizowane 
- dotacja rozliczona 

urządzenia do dezynfekcji ido zamgławiania, łóżka, wózki, itp.   224 960,09 

Wartość dofinansowania   736 020,00 

3 KSW 2 

Utworzenie stanowiska do intensywnej 
terapii dziecka w Klinicznym Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie 

Łóżeczko do intensywnej  terapii dla dzieci/noworodków 1 20 000,00 

decyzja wojewody 
podkarpackiego 

z dnia 23.10.2020 r. – 
zadanie w trakcie 

realizacji 

Łóżko do intensywnej terapii materacem p/odleżynowym oraz 
funkcją ważenia 

1 60 000,00 

Respirator stacjonarny z oprzyrządowaniem 1 130 000,00 

Transportowy monitor funkcji życiowych 1 50 000,00 

Transportowy monitor funkcji życiowych 1 30 000,00 

Aparat USG 1 140 000,00 

Pompa infuzyjna strzykawkowa 8 33 600,00 

Pompa infuzyjna do żywienia 1 4 800,00 

Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii Optiflow z 
oprzyrządowaniem 

1 19 000,00 

Monitor parametrów hemodynamicznych 1 64 800,00 
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Tabela 4. Dotacje z budżetu państwa związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dla wojewódzkich podmiotów leczniczych. 

Lp. Jednostka Nazwa zadania 
Zakres rzeczowy wniosku 

Uwagi 
Nazwa sprzętu Ilość (szt.) Wartość w zł 

Wartość dofinansowania   552 200,00 

4 KSW 2 

Poprawa bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego związanego z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

urządzenia do wysokoprzepływowej terapii donosowej (NHF) 
Optiflow 8 121 600,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

urządzenie do dezynfekcji karetki, namiot do przewozu 
pacjentów  z COVID-19 1 25 000,00 

urządzenie do dekontaminacji powietrza 4 65 000,00 

wykonanie śluzy w klinice Intensywnej Terapii Dorosłych 1 23 150,00 

wykonanie śluzy w klinice Chorób Wewnętrznych 1 12 696,00 

wykonanie śluzy w klinice Rehabilitacji dla pacjentów Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Ortopedii Dorosłych 1 12 696,00 

wykonanie śluzy w oddziale Patologii Ciąży 1 10 000,00 

Wartość dofinansowania   270 142,00 

5 
Szpital 

Przemyśl 

Poprawa bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego związanego z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 
w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu 

kombinezony ochronne 3 600 147 600,00 
złożono wniosek - 

oczekuje na decyzję testy antygenowe 1 000 32 400,00 

Wartość dofinansowania   180 000,00 

6 KSW 1 

Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - 
epidemiologicznego związanego z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina 
w Rzeszowie 

urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń „Nocospray” 2 31 995,40 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

kardiomonitory 6 59 745,60 

kombinezony ochronne 1 250 58 259,00 

Wartość dofinansowania   150 000,00 

7 
Szpital 
Krosno 

Poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych związanych z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. 
Jana Pawła II w Krośnie 

Maska FFP3 2 000 22 000,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

Fartuch chirurgiczny barierowy 1 500 21 750,00 

Środki do zamgławiania 1l 25 5 925,00 

Środki do zamgławiania 50 ml 200 15 000,00 

Środki do zamgławiania  300 ml 100 17 200,00 

Środki do zamgławiania mint 1l 25 3 750,00 

Zestaw rur do respiratorów 60 6 600,00 

Namiot barierowy do transportu 40 8 400,00 

Koncentrator tlenu 5 35 000,00 
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Tabela 4. Dotacje z budżetu państwa związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dla wojewódzkich podmiotów leczniczych. 

Lp. Jednostka Nazwa zadania 
Zakres rzeczowy wniosku 

Uwagi 
Nazwa sprzętu Ilość (szt.) Wartość w zł 

Wartość dofinansowania   135 625,00 

8 KSW 2 

Poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych związanych z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

kombinezony ochronne                                                                                                     3025 121 000,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

Ubrania pod kombinezony  500 35 500,00 

Półmaska FFP3 2 500 57 500,00 

Urządzenie do dekontaminacji  2 36 000,00 

Wartość dofinansowania   250 000,00 

9 KSW 1 

Poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych związanych z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina 
w Rzeszowie 

Kombinezony ochronne  200 9 600,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

Rękawiczki jednorazowe 100 000 53 000,00 

Półmaski FFP3 1 000 23 400,00 

Kardiomonitory 10 64 000,00 

Wartość dofinansowania   150 000,00 

10 
Szpital 

Przemyśl 

Poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych związanych z leczeniem 
pacjentów z chorobą COVID-19 
w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio 
w Przemyślu 

kombinezony ochronne  3 000 120 000,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

Półmaska FFP3 2 000 25 000,00 

rękawice niejałowe (opakowania po 100 szt.) 3 000 105 000,00 

Wartość dofinansowania   250 000,00 

11 
Szpital 
Krosno 

Doposażenie laboratorium diagnostycznego 
SARS-CoV2 w Wojewódzkim Szpitalu 
Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie 

Analizator 2 299 375,00 

złożono wniosek - 
oczekuje na decyzję 

Automatyczny system izolacji materiału genetycznego 4 205 656,00 

Komora laminarna 1 37 713,00 

Chłodnia 1 11 439,00 

Zamrażarka 1 20 295,00 

Mieszadło-wstrząsarka 1 8 794,00 

Wirówka laboratoryjna 1 1 015,00 

Wartość dofinansowania   584 287,00 

      OGÓŁEM DOTACJE   4 168 274,00   

Źródło: opracowanie własne 
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 Kolejnym istotnym elementem wspierającym system opieki zdrowotnej nad 
pacjentami z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 było podjęcie decyzji o rozdysponowaniu 
wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej 300 koncentratorów tlenu. Koncentratory 
zostały zakupione z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020 w ramach projektów polegających na tworzeniu i wpieraniu wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego koordynowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
Koncentratorami tlenu dysponuje pięć wypożyczalni znajdujących w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, Fundacji imienia Józefa Becka w Chełmcu, Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej i Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Fundacji Rudek dla Życia. 
Wypożyczanie koncentratorów będzie następować po otrzymaniu skierowania od lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. Terapia przy pomocy domowego leczenia tlenem będzie 
ogromnym wsparciem dla pacjentów i pozwolili w pewnym stopniu zmniejszyć liczbę osób 
hospitalizowanych, a lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej ułatwi opiekę nad osobami 
chorymi, wymagającymi wsparcia tlenowego. 
Koncentratory tlenu zostały zakupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 
usług społecznych i zdrowotnych. 

 

 Z myślą o pacjentach, którzy pomyślnie zakończyli  leczenie na COVID-19, ale zmagają 
się z powikłaniami, szczególnie związanymi z funkcjonowaniem płuc, utworzono 
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie, w ramach funkcjonującego w jego 
strukturze Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc Poradnię dla ozdrowieńców po przebytej 
chorobie COVID-19. Poradnia dla ozdrowieńców została powołana z dniem 1 lipca 2020 r.  
Pacjenci po przebytej chorobie COVID-19 przyjmowani są w istniejącej poradni Gruźlicy 
i Chorób Płuc. Świadczeń medycznych zgłaszającym się pacjentom w ramach limitu przyjąć 
w danym dniu, udzielają lekarze specjaliści pulmonolodzy, jak również alergolodzy. 
W październiku 2020 r. w Poradni Powikłań SARS-CoV-2 przyjęto 114 pacjentów 
pierwszorazowych oraz 12 pacjentów, którzy wymagają kontynuacji podjętego leczenia. 
Na listopad zarejestrowanych jest 246 pacjentów, natomiast na grudzień ok. 70. 
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Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 
 

 W czasie zagrożenia pandemią, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podjął szereg 
działań mających na  celu wsparcie placówek opieki całodobowej oraz ośrodków pomocy 
społecznej w walce z COVID-19. W ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ROPS w Rzeszowie wsparł 415 instytucji 
pomocy i integracji społecznej w terenu województwa podkarpackiego. Łącznie na 
przeciwdziałanie wirusowi SARS-CoV-2 i łagodzeniu skutków COVID-19 Województwo 
Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeznaczył dotychczas kwotę ponad 
27 mln złotych. Są to środki w ramach realizowanych projektów:  

• „Liderzy Kooperacji” – 2 679 993,40 zł. 

• „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących 
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – 356 200,00 zł. 

• „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 
2020-2022” – 139 032,00 zł (zamówienie realizowane w całości przez podmioty 
ekonomii społecznej). 

• „Kompetencje plus” – 46 651,26 zł.  

• „Lepsze jutro” - 23 999 970,00 zł. 

W ramach ww. projektów zakupiono: 

• 2 000 000 szt. rękawiczek jednorazowych,  

• 100 431 maseczek ochronnych (jednorazowych, filtrujących FFP2 i FFP3, 
bawełnianych wielokrotnego użytku) 

• 6820 5-litrowych płynów dezynfekujących do rąk i powierzchni 

• 5 914 przyłbic 

• 207 ozonatorów  -  do oczyszczania powietrza  

• 1 865 kombinezonów ochronnych klasy I i III 

• 1 753 opakowań chusteczek antybakteryjnych 

• 1 600 fartuchów ochronnych 

• 984 kompletów pościeli jednorazowej 

• 804 dozowników bezdotykowych 

• 693 termometrów bezdotykowych 

• 161 mat dezynfekujących 

Ww. środki i sprzęt trafiły m.in. do:  

• 51 domów pomocy społecznej  

• 30 zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów 

• 69 środowiskowych domów samopomocy 

• 37 warsztatów terapii zajęciowej 

• 22 schronisk i noclegowni dla bezdomnych 

• 2 domów samotnej matki 
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• 1 domu matki i dziecka 

• 1 ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

• 4 młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych 

• 16 ośrodków interwencji kryzysowej 

• 160 ośrodków pomocy społecznej 

• 21 powiatowych centrów pomocy rodzinie 

 

PROJEKTY 

„Liderzy Kooperacji”  

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie - Lidera projektu oraz Partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 
w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w Warszawie.  

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.  

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami 
pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu 
widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze 
województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  

Realizacja projektu wpływa na: 

• włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin 
pozostających w trudnej życiowej sytuacji , 

• wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie 
efektywnej kooperacji, 

• wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego 

• profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację, 

• opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie 
rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej, 

• aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin. 

Łącznie działaniami projektowymi zostało objętych 350 podmiotów gminnych, powiatowych 
oraz wojewódzkich tj. m.in. OPS, PCPR, policja, kuratorium oświaty, szkoły, NGO, itp., które 
brały udział przy opracowywaniu Modelu, a obecnie są na etapie jego testowania.  

Na terenie województwa podkarpackiego są to podmioty i instytucje z terenu: 

• gminy Krempna,  
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• gminy Trzebownisko,  

• gminy Świlcza,  

• gminy Zarzecze,  

• gminy Przeworsk, 

• gminy Ostrów,  

• powiatu jasielskiego, 

• powiatu rzeszowski, 

• powiatu przeworskiego, 

• powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

Pierwotna wartość projektu wynosiła 12 893 572,46 zł. W momencie pojawienia się 
zagrożenia epidemiologicznego, ROPS w Rzeszowie pełniący funkcję Lidera projektu, zwrócił 
się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucji pośredniczącej) z prośbą 
o przekazanie dodatkowych środków na wsparcie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2, dzięki czemu wartość projektu została 
zwiększona o 14 879 700,00 zł.  

Środki te zostały podzielone pomiędzy parterów projektu, dzięki czemu każde 
z 5 województw otrzymało prawie 3 mln zł na walkę z COVID-19. ROPS w Rzeszowie 
przeznaczył dodatkowe fundusze na zakup:  

• 207 ozonatorów powietrza, 

• 59 400 maseczek – jednorazowych, masek i półmasek filtrujących, 

• 17 720 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

• 13 862 opakowań rękawiczek jednorazowych, 

• 1 865 szt. kombinezonów ochronnych I i III klasy, 

• 1 753 opakowań chusteczek antybakteryjnych, 

• 1 660 przyłbic, 

• 161 mat dezynfekujących, 

• 1 600 fartuchów ochronnych, 

• 804 dozowników bezdotykowych, 

• 385 termometrów bezdotykowych, 

• 984 komplety pościeli jednorazowej.  

Wsparcie to trafiło do:  

• 51 Domów Pomocy Społecznej 

• 6 Ośrodków Pomocy Społecznej 

• 4 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

• 22 Schronisk i noclegowni 

• 2 Domów Samotnej Matki 

• 1 Domu Matki i Dziecka 

• 1 Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

• 4 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych 

• 69 Środowiskowych Domów Samopomocy 

• 16 Ośrodków Interwencji Kryzysowej 
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• 37 Warsztatów Terapii Zajęciowej 

z terenu województwa podkarpackiego.  

 

„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie 
po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”  

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Lidera 
projektu oraz partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Radość”, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 
Misericordia oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. Projekt jest realizowany na terenie 
województwa podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. 

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania / standardu z zakresu 
deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych 
pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczących różnych form usług świadczonych 
w społeczności lokalnej.  

Opracowany standard obecnie jest pilotażowo wdrażany. W ramach projektu powstało 
5 mieszkań wspomaganych – 3 na terenie województwa lubelskiego, po 1 mieszkaniu 
w województwie świętokrzyskim i podkarpackim, w których przebywają osoby chorujące 
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.   

Aktualnie w mieszkaniu wspomaganym w Straszęcinie (woj. podkarpackie) przebywa 5 osób, 
które pod okiem psychiatry, psychologa, opiekuna mieszkania, terapeutów zajęciowych 
i pielęgniarki środowiskowej, wracają do zdrowia po pobycie w szpitalu psychiatrycznym. 
Uczestnicy projektu mieszkają samodzielnie, a wsparcie specjalistów jest świadczone 
doraźnie, dzięki czemu Uczestnicy nabywają umiejętności niezbędnych w samodzielnym 
funkcjonowaniu.   

Z zaoszczędzonych środków w wysokości 356 200,00 zł, ROPS w Rzeszowie zakupił 20 000 
maseczek jednorazowego użytku, 17 720 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 
13 862 opakowań rękawiczek jednorazowych, które trafiły do 81 placówek z terenu 
województwa podkarpackiego – DPS, ZOL, ZPO i hospicjów. 

 

„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-
2019” 

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja 
Społeczna, Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie 
podkarpackim 
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Głównym celem projektu jest zwiększenie roli sektora ekonomii społecznej w województwie 
podkarpackim, wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, 
wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz 
promocja sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.  

W ramach projektu: 

• funkcjonuje Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

• tworzone są sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej, 

• prowadzone są działania promocyjne mające na celu zwiększenie widoczności 
sektora ekonomii społecznej, m.in. 

o organizacja Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej  
o organizacja Kiermaszy Ekonomii Społecznej, 
o audycje w Radio Rzeszów pn. „Wszechobecna ekonomia społeczna”  
o program „Społeczne podkarpacie”, który emitowany jest w TV Rzeszów 

• prowadzone są liczne działania edukacyjne i doradcze z zakresu klauzul społecznych 
i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.  

Aby wesprzeć podmioty ekonomii społecznej podczas kryzysu spowodowanego 
lockdown’em oraz przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ROPS w ramach 
projektu przeznaczył 139 032,00 zł na zakup 21 000 szt. bawełnianych maseczek 
wielokrotnego użycia oraz 4254 szt. przyłbic ochronnych. Uszycie maseczek 
i wyprodukowanie przyłbic zlecono przedsiębiorstwom społecznym z podkarpacia. Maseczki 
i przyłbice trafiły do 157 Ośrodków Pomocy Społecznej.   

 

„Kompetencje plus” 

Projekt „Kompetencje plus” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie - Lidera projektu oraz Partnera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Kielcach. 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.  

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób (750 kobiet, 50 mężczyzn) z terenu 
województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego - kluczowych pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-
prawnych w pomocy społecznej. W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 101 
szkoleń obejmujących m.in. tematykę przeciwdziałania bezdomności, zmian w pomocy 
społecznej w związku z wejściem w życie ustawy Za życiem, Programu Za życiem oraz 
Programu Dostępność plus, zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz zmian w zakresie kierowania do DPS osób 
z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.  
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W ramach oszczędności przeznaczono 46 651,26 zł głównie na zakup termometrów 
bezdotykowych, które zostały przekazane 160 OPS oraz 21 PCPR w terenu województwa 
podkarpackiego.  

 

„Lepsze jutro” 

Projekt „Lepsze jutro” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 
Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania 
2.8  Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.    

„Lepsze jutro” o wartości 23 999 970,00 zł w całości dedykowany jest Domom Pomocy 
Społecznej, które mogą uzyskać grant m.in. na: 

• Sfinansowanie zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących przy 
mieszkańcach DPS - osoby bezpośrednio pracujące z osobami objętymi opieką przez 
placówkę. Pozycja nie obejmuje zatrudnienia personelu administracyjnego placówki, 
a jedynie osoby, które realizują działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19. 

• Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie) dla pracowników już zatrudnionych, 
bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, 
z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. 

• Zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny dla mieszkańców placówek tzw. 
miejsc przejściowych dedykowanych osobom przebywającym w placówkach, 
powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom w tym kosztów związanych 
z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą na 
kwarantannie. 

• Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc 
noclegowych i wyżywienia dla pracowników placówek, którzy nie mogą lub nie chcą 
wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19. 

• Pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących, (zwłaszcza on-line 
lub telefoniczna), w przypadku, gdy taka pomoc nie jest świadczona w placówce lub 
zakres jej wsparcia jest niewystarczający zarówno dla mieszkańców placówki jak 
i kadry. 

• Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów żywnościowych do 
instytucji, z przeznaczeniem dla personelu zatrudnionego w placówce poddanego 
częściowej lub pełnej izolacji. 

• Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu 
medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki 
ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, 
ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele 
antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry). 

• Zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do 
dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami 
eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany 
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medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, 
termometry bezdotykowe. 

• Zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, 
stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne. 

• Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. 

Zarząd województwa przyznał dotychczas granty wszystkim 51 DPS, o łącznej wartości 
20 317 710,73 zł. Obecnie rozpatrywane są kolejne wnioski DPS, które starają się 
o dodatkowe wsparcie.  

 

Łącznie na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniu skutków 
COVID-19 Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeznacza 
ponad 27 mln złotych. 

ROPS w Rzeszowie w ramach projektu wspierającego dzieci umieszczone w opiece zastępczej 
w okresie pandemii przekazał 14 września br. sprzęt komputerowy i środki do dezynfekcji 
dwóm placówkom opiekuńczo-terapeutycznym, to: “Tęczowy Domek” w Rzeszowie 
i Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. 
Do ośrodków trafiły m.in.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, komputery 
stacjonarne, laptopy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do nauki także dla dzieci 
z niepełnosprawnością, radioodtwarzacze, zestawy muzyczne, telewizor oraz słuchawki 
i myszy bezprzewodowe. Łączna wartość wsparcia wynosi 82 650,00 zł 
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Załącznik Nr 1 

Katalog produktów rozliczeniowych wg Zarządzenia Prezesa Narodowego Nr 174/2020/DSOZ  

Lp. 
Kod produktu 

rozliczeniowego 
Nazwa produktu Wartość w zł Uwagi 

Poziom 
zabezpieczenia 

COVID - 19 

1. 99.01.0001 
Opłata ryczałtowa za gotowość do 
transportu sanitarnego 
realizowanego przez 1 osobę  

960 za dobę nd 

2. 99.01.0003 

Opłata ryczałtowa za gotowość do 
transportu sanitarnego 
realizowanego przez zespół co 
najmniej dwuosobowy  

1 920 za dobę nd 

3. 99.02.0001 
Opłata za transport sanitarny  
realizowany przez 1 osobę  

120 za wyjazd nd 

4. 99.02.0002 
Opłata za transport sanitarny  
realizowany przez zespół co 
najmniej dwuosobowy  

150 za wyjazd nd 

5. 99.01.0002 
Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń objętych 
dotychczas finansowaniem 

nd 

- za dobę dostępności * 
- do rozliczenia wyłącznie w sytuacji ograniczenia potencjału 
dedykowanego do realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 

I / II  

6. 99.01.0012 
Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń  

100 
 - za dobową dostępność jednego łóżka  
- wyłącznie za łóżka nie objęte dotychczas finansowaniem na 
podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

I / II / IV 

7. 99.01.0010 
Dodatkowa opłata ryczałtowa za 
dostępność respiratora do 
udzielania świadczeń  

200 
- za dobową dostępność jednego respiratora; 
- wyłącznie za respiratory nie objęte dotychczas finansowaniem na 
podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

II / IV 

8. 99.01.0011 

Dodatkowa opłata ryczałtowa za 
gotowość do udzielania 
świadczeń na III poziomie 
zabezpieczenia COViD-19 

40 
 - opłata dobowa za łóżko w rejestrze wojewody odpowiadające 
zakresom świadczeń wymienionym w poleceniu Ministra Zdrowia / 
wojewody 

III 

9. 99.03.0006 
Pobyt związany z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem zakażeniu 

185 
- za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;  
- sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0012  

I / II / IV 



Strona 27 z 35 
 

Lp. 
Kod produktu 

rozliczeniowego 
Nazwa produktu Wartość w zł Uwagi 

Poziom 
zabezpieczenia 

COVID - 19 

wirusem SARS-CoV-2 w 
podmiocie wykonującym 
działalność leczniczą  

10. 99.03.0008 

Hospitalizacja związana z 
leczeniem COVID-19 pacjenta 
wymagającego wentylacji 
mechanicznej poza OAiIT 

1 154 

- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień); 
- do rozliczenia wyłącznie w dniach prowadzenia wentylacji 
mechanicznej alternatywnie do produktu 99.03.0009, 99.03.0010 

II / IV 

11. 99.03.0005 

Hospitalizacja związana z 
leczeniem specjalistycznym 
pacjenta z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

iloczyn sumy wartości 
punktowej odpowiednich 

produktów, zgodnej z 
wartością określoną w 

załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 
1ts, 1w do 

obowiązującego 
zarządzenia Prezesa NFZ w 

sprawie określenia 
warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne i 

świadczenia 
wysokospecjalistyczne 

oraz ceny za punkt 1,11 zł 

 - w przypadku produktów z załącznika nr 1a należy wyznaczyć taryfę 
na zasadach określonych w obowiązującej wersji algorytmu JGP  (z 
uwzględnieniem wartości punktowej < 3 dni, liczby dni finansowanych 
grupą oraz wartością osobodnia ponad limit finansowany grupą); 
- do wyznaczenia JGP konieczne jest wskazania rozpoznania 
zasadniczego będącego powodem leczenia specjalistycznego u 
pacjentów  z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;  
- do rozliczenia produktów rozliczeniowych odpowiadających 
zakresom świadczeń wymienionym w poleceniu; 
- do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011 

III / IV 

12. 19.04.0001 

Hospitalizacja związana z 
leczeniem specjalistycznym 
psychiatrycznym pacjenta z 
potwierdzonym zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 

230 
- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień);  
- do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011 

III / IV 

13. 19.04.0002 

Hospitalizacja związana z 
leczeniem specjalistycznym 
psychiatrycznym dzieci i 
młodzieży z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

380 
- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień);  
- do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0011 

III / IV 

14. 99.05.0001 Wykonanie testu na obecność 280 1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR, rozliczany przez podmiot nd 
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wirusa SARS-CoV-2 zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa; 
2) nie dopuszcza się:  
   a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu 
wykonania tego samego testu; 
   b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych 
środków; 
3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR 
do zlecającego w terminie 24 godzin od dostarczenia materiału do 
wykonania testu do laboratorium 

15. 99.05.0002 
Wykonanie testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu 
odczynników) 

140 

1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR (z wyłączeniem kosztu 
odczynników), rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium 
lub na zasadach podwykonawstwa; 
2) nie dopuszcza się:  
   a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu 
wykonania tego samego testu; 
   b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych 
środków; 
3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR 
do zlecającego w terminie 24 godzin od dostarczenia materiału do 
wykonania testu do laboratorium 

nd 

16. 99.05.0003 
Wykonanie testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 

255 

1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR, rozliczany przez podmiot 
zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
posiadający własne laboratorium lub na zasadach 
podwykonawstwa;2) nie dopuszcza się:    a) rozliczenia przez podmiot 
zlecający i wykonujący, kosztu wykonania tego samego testu;   b) 
rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych 
środków;3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą 
RT-PCR do zlecającego w terminie przekraczającym 24 godziny od 
dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratorium 

nd 

17. 99.05.0004 
Wykonanie testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu 

115 
1) koszt wykonania testu metodą RT-PCR (z wyłączeniem kosztu 
odczynników), rozliczany przez podmiot zamieszczony na wykazie, o 

nd 
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odczynników) którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy posiadający własne laboratorium 
lub na zasadach podwykonawstwa; 
2) nie dopuszcza się:  
   a) rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący, kosztu 
wykonania tego samego testu; 
   b) rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego z innych 
środków; 
3) rozliczane w przypadku przekazania wyniku testu metodą RT-PCR 
do zlecającego w terminie przekraczającym 24 godziny od 
dostarczenia materiału do wykonania testu do laboratorium 

18. 99.04.0001 
Hospitalizacja związana z 
leczeniem COVID-19 w OAiIT 

iloczyn wartości 
punktowej zgodnej z 

wartością  określoną w 
załącznikach nr 1ts oraz nr 

1c do obowiązującego 
zarządzenia Prezesa NFZ  

w sprawie określenia 
warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne i 

świadczenia 
wysokospecjalistyczne i 

ceny za punkt 1,08 zł 

 - za osobodzień - produkty z katalogu zawartego w załączniku nr 1ts 
do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i 
świadczenia wysokospecjalistyczne; 
- za świadczenie możliwe do realizacji w zakresie OAiIT - produkty z 
katalogu  zawartego w załączniku nr 1c do obowiązującego 
zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia 
wysokospecjalistyczne  

II / IV 

19. 99.06.0003 

Teleporada lekarza udzielana za 
pośrednictwem platformy CSIOZ 
w godz. 8.00 - 18.00 w dni 
robocze  

34 

- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją 
przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; 
- przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg 
daty i godziny rozpoczęcia teleporady; 
- konieczne złożenie oświadczenia pacjenta w ramach platformy CSIOZ 
** 

nd 

20. 99.06.0004 
Teleporada pielęgniarki udzielana 
za pośrednictwem platformy 
CSIOZ 8.00 - 18.00 w dni robocze  

11 

- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją 
przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; 
- przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg 
daty i godziny rozpoczęcia teleporady; 

nd 
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- konieczne złożenie oświadczenia pacjenta w ramach platformy CSIOZ 
*** 

21. 99.06.0001 

Teleporada lekarza udzielana za 
pośrednictwem platformy CSIOZ 
w dni wolne od pracy oraz w 
godz. 18.01 - 7.59 w dni robocze  

40 

- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją 
przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; 
- przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg 
daty i godziny rozpoczęcia teleporady 

nd 

22. 99.06.0002 

Teleporada pielęgniarki udzielana 
za pośrednictwem platformy 
CSIOZ w dni wolne od pracy oraz 
w godz. 18.01 - 7.59 w dni 
robocze  

13 

- do rozliczenia wyłącznie teleporady zgodne z informacją 
przekazywaną przez CSIOZ do właściwego OW NFZ; 
- przyporządkowanie do właściwego produktu rozliczeniowego wg 
daty i godziny rozpoczęcia teleporady 

nd 

23. 99.07.0002 
Opłata ryczałtowa za gotowość do 
objęcia opieką w izolatorium 

20 - za dobową dostępność pokoju nd 

24. 99.08.0002 

Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania doraźnych świadczeń 
stomatologicznych w podmiocie 
wykonującym działalność 
leczniczą 

100 za godzinę nd 

25. 99.08.0003 
Doraźne świadczenia 
stomatologiczne 

iloczyn wartości 
punktowej zgodnej z 

wartością określoną w 
katalogu do 

obowiązującego 
zarządzenia Prezesa NFZ  

w sprawie określenia 
warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju 
leczenie stomatologiczne 
w zakresie świadczenia 

stomatologicznej pomocy 
doraźnej, ceny za punkt 
1,00 oraz współczynnika 
korygującego o wartości 

- za świadczenia określone w katalogu zarządzenia Prezesa NFZ w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej 
pomocy doraźnej ze współczynnikiem korygującym o wartości 2,4; 
- sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.08.0002 

nd 
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2,4 

26. 99.06.0005 
Wstępna kwalifikacja typu 
pretriage 

21 

- wstępna kwalifikacja prowadzona w wydzielonej strefie dla osób z 
podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z 
podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, 
zorganizowana zgodnie z algorytmem postępowania - triaż w 
szpitalach niezakaźnych, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i 
Konsultanta Krajowego (zawierającym wytyczne segregacji pacjentów 
z podejrzeniem COVID-19) w podmiocie leczniczym w szczególności 
zgodnie z poleceniem wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 albo ust. 2 
ustawy albo rekomendacją (zaleceniem) wojewody 

nd 

27. 99.01.0007 
Opłata ryczałtowa za udzielanie 
świadczeń dializoterapii  

1 082 

- za dostępność jednego stanowiska dializacyjnego w wymiarze nie 
mniejszym niż 10 godzin na dobę; 
- obejmuje koszt udzielania świadczeń dializy otrzewnowej, 
hemodializy lub hemodiafiltracji; 
- nie stosuje się w sytuacji finansowania udzielania świadczeń 
dializoterapii produktem rozliczeniowym, o którym mowa w Lp. 5 

nd 

28. 99.01.0101 

Teleporada lekarska na rzecz 
pacjenta z dodatnim wynikiem 
testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 

40 

porada realizowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
który wykonuje zawód u świadczeniodawcy podstawowej opieki 
zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem, który 
złożył do tego lekarza deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493) albo który udziela 
świadczeń u świadczeniodawcy POZ dla pacjenta zadeklarowanego w 
danym podmiocie albo lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 
udzielającego świadczeń w podmiocie, realizującym świadczenia na 
podstawie umów w rodzajach świadczeń określonych na wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; 
- porada udzielana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności; 
- może być zakończona decyzją o przedłużeniu izolacji;  
- porada nie może być podstawą do wystawienia skierowania do 
szpitala 

nd 

29. 99.01.0102 Porada lekarska na rzecz pacjenta 75  - porada realizowana przez  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nd 
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z dodatnim wynikiem testu 
diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 

udzielającego świadczeń w podmiocie, realizującym świadczenia na 
podstawie umów w rodzajach świadczeń określonych na wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; 
- obejmuje podmiotowe i przedmiotowe badanie pacjenta ze 
stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; 

30. 99.01.0103 

Lekarska wizyta domowa na rzecz 
pacjenta z dodatnim wynikiem 
testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 

100 

 - porada realizowana w miejscu pobytu pacjenta przez  lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w podmiocie, 
realizującym świadczenia na podstawie umów w rodzajach świadczeń 
określonych na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; 
- obejmuje podmiotowe i przedmiotowe badanie pacjenta ze 
stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; 

nd 

31. 99.01.0014 

Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń dla szpitala 
IV poziomu zabezpieczenia 
COViD-19 w województwie 

nd - za miesiąc dostępności **** IV 

32. 99.06.0010 
Opłata ryczałtowa za gotowość 
mobilnego zespołu wymazowego  

900 
- za gotowość co najmniej 8 godzin na dobę, do pobrania materiału 
biologicznego od osoby podejrzanej o zakażenie lub ze stwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w miejscu jej zamieszkania 

nd 

33. 99.01.0015 

Opłata ryczałtowa za gotowość  
punktu pobrań materiału 
biologicznego do 
przeprowadzenia testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2 (za 
każdą pełną godzinę powyżej 2 
godzin) 

80 
- za każdą pełną godzinę dostępności  we wszystkie dni tygodnia 
powyżej dwóch godzin  
  - sumuje się z produktem 99.01.0008 

nd 

34. 99.06.0011 Pobranie materiału biologicznego  21 
-za każde pobranie od osób określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 zarządzenia 
- sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0008 albo 
99.06.0010  

nd 

35. 99.01.0008 

Opłata ryczałtowa za gotowość 
punktu pobrań materiału 
biologicznego do 
przeprowadzenia testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2 

300 
- za dobową dostępność we wszystkie dni tygodnia co najmniej dwie  
godziny dziennie 
   

nd 
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36. 99.01.0016 

Opłata ryczałtowa za gotowość 
mobilnego zespołu wymazowego 
(za każdą pełną godzinę powyżej 
8 godzin) 

100 
 - za każdą pełną godzinę dostępności  we wszystkie dni tygodnia 
powyżej ośmiu godzin 
   - sumuje się z produktem 99.06.0010 

nd 

37. 99.07.0003 

Pobyt związany z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem zakażeniu 
wirusem SARS-CoV-2 w 
izolatorium  typ I 

220 

- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu są rozliczane jako osobne 
dni); 
- dotyczy podmiotów określonych w części I ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach 
- realizacja świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach; 
- nie sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.07.0002 

nd 

38. 99.07.0004 

Pobyt związany z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem zakażeniu 
wirusem SARS-CoV-2 w 
izolatorium  typ II 

200 

- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu są rozliczane jako osobne 
dni); 
- dotyczy podmiotów określonych w części I ust. 2 pkt 2 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach 
- realizacja świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach; 
- nie sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.07.0002 

nd 

39. 99.03.0009 
Hospitalizacja pacjenta związana z 
leczeniem COVID-19 - SpO2<95% 

630 

- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień);  
- nie sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0012; 
- do rozliczenia za osobodzień pobytu z pomiarem SpO2<95%; 
- konieczność codziennego wpisywania wartości SpO2 do 
dokumentacji medycznej pacjenta 

II / IV 

40. 99.03.0010 
Hospitalizacja pacjenta związana z 
leczeniem COVID-19 -  
SpO2=>95% 

330 

- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień);  
- nie sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.01.0012; 
- do rozliczenia do 13tego dnia hospitalizacji za osobodzień pobytu z 
pomiarem SpO2=>95%; 
- konieczność codziennego wpisywania wartości SpO2 do 
dokumentacji medycznej pacjenta 

II / IV 
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41. 99.05.0005 
Wykonanie testu antygenowego 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 

74,43 

1) obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu 
antygenowego i wykonania testu; 
2) do rozliczenia w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne; 
3) minimalne kryteria testu antygenowego podlegającego rozliczeniu 
to:  
    a. czułość – 97%, 
    b. swoistość – 90%, 
potwierdzonych w niezależnych opublikowanych badaniach lub w 
badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie 
leczniczym,  zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia 

nd 

42. 99.05.0006 
Wykonanie testu antygenowego 
na obecność wirusa SARS-CoV-2 
(bez kosztu testu) 

42,03 

1) obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania 
testu (bez kosztu testu); 
2) do rozliczenia w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne; 
3) minimalne kryteria testu antygenowego podlegającego rozliczeniu 
to:  
    a. czułość – 97%, 
    b. swoistość – 90%, 
potwierdzonych w niezależnych opublikowanych badaniach lub w 
badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie 
leczniczym,  zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia 

nd 

43. 99.01.0017 
Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń w szpitalu 
tymczasowym 

822,42  - za dobową dostępność jednego łóżka 
szpital 

tymczasowy 

44. 99.03.0011 
Hospitalizacja związana z 
leczeniem COVID-19 pacjenta w 
szpitalu tymczasowym  

1 026,40 
- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień);  
- nie sumuje się z produktem 99.01.0017 

szpital 
tymczasowy 

45. 99.01.0018 

Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń pacjentom 
wymagającym wentylacji 
mechanicznej w szpitalu 
tymczasowym 

3 773,70 
 - za dobową dostępność jednego stanowiska umożliwiającego 
prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta 

szpital 
tymczasowy 

46. 99.03.0012 
Hospitalizacja związana z 
leczeniem COVID-19 pacjenta 

4 321,14 
- za osobodzień (dzień przyjęcia i wypisu jest rozliczany jako jeden 
dzień); 

szpital 
tymczasowy 
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wymagającego wentylacji 
mechanicznej w szpitalu 
tymczasowym  

- do rozliczenia wyłącznie w dniach prowadzenia wentylacji 
mechanicznej alternatywnie do produktu 99.03.0011; 
- nie sumuje się z produktem 99.01.0018 

47. 99.01.0019 
Opłata ryczałtowa za gotowość 
punktu przyjęć w szpitalu 
tymczasowym 

18 299 - za dobową gotowość do udzielania świadczeń 
szpital 

tymczasowy 

48.  99.01.0020 

Opłata ryczałtowa za gotowość do 
udzielania świadczeń w 
podmiocie leczniczym 
nieposiadającym umowy o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej 

500 
- za dobową dostępność jednego łóżka; 
- do rozliczania wyłącznie przez podmiot nie posiadający umowy z NFZ 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

II 

 

* Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń wyliczana jest na podstawie: 
- wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w tej komórce organizacyjnej w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem: 

1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;  

2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy; 

3) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie OWU. 

** Oświadczenie pacjenta o braku możliwości uzyskania porady lub teleporady u lekarza POZ, do którego złożył deklarację wyboru 

*** Oświadczenie pacjenta o braku możliwości odbycia wizyty lub telewizyty u pielęgniarki POZ, do której złożył deklarację wyboru 

**** Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń dla szpitala koordynującego zabezpieczenie COViD-19 w województwie wyliczana jest na podstawie:  

- 1/12 sumy kwot zobowiązań na 2020 r. odpowiadających świadczeniom finansowanym w umowach ceną jednostki rozliczeniowej (z wyłączeniem poniższych pkt 1-3) 

pomniejszonej o wartość świadczeń finansowanych ceną jednostki rozliczeniowej udzielonych w danym okresie sprawozdawczym pacjentom innym niż z podejrzeniem 

lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 

1) leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych;  

2) środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy; 

3) świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie OWU. 

- wartości ryczałtu PSZ w danym okresie sprawozdawczym pomniejszonej o wartość świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ udzielonych w danym okresie 

sprawozdawczym pacjentom innym niż z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. 

 

 


