
Szanowni Państwo, 

  

uprzejmie przedstawiam uzgodnioną z Ministerstwem Zdrowia odpowiedź na pytanie które 

pojawiło się na ostatnim posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19: 

Czy student zagraniczny musi posiadać ubezpieczenie obejmujące świadczenia opieki 

zdrowotnej w przypadku podejrzenia koronawirusa, by otrzymać pomoc? 

 Zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-

19,w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem 

zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do 

diagnostyki i leczenia określa ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 

z późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 9 tej ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, 

wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w art. 7 

ust. 4, wpisanych do wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków 

składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

 Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż przepisy dotyczące finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej odnoszą się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub 

zakażeniem tą chorobą, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, 

bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Natomiast w przypadku świadczeniodawców spoza wykazu, zastosowanie mają przepisy art. 

8 i art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Uprzejmie wyjaśniam, iż na 

podstawie art. 12 pkt 6 w zw. art. 97 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1398, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej 

ze środków budżetu państwa również osobom nieubezpieczonym, którym świadczenia zostały 

udzielone zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 W związku z powyższym, badania sanitarno-epidemiologiczne (badania, w których skład 

wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje 

specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia 

biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej) 

wykonywane u osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną są wykonywane 

bezpłatnie. Koszty tych badań wykonywanych u osób będących ubezpieczonymi, są 

finansowane ze środków NFZ, a w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu 



ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw zdrowia.  

 Natomiast koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych (w tym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2) określonych w art. 33 i 34 tej 

ustawy (tj. obowiązkowej hospitalizacji, obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu) oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi 

zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych ubezpieczonym, są finansowane ze środków 

publicznych ze środków NFZ, a osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, ze środków z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia.  
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