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REGULAMIN FINANSOWANIA  

USŁUGI HOTELE DLA MEDYKÓW ORAZ USŁUGI POBYTU W IZOLATORIACH  

„FUNDACJI HOTELE DLA MEDYKÓW” (TEKST JEDNOLITY) 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady finansowania przez Fundację Hotele dla 
Medyków (Fundacja) usługi hotelarskiej dla personelu medycznego (Usługa Hotele dla 
Medyków) oraz usługi pobytowej w izolatoriach w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 539 z późn zm. (Usługa pobytu w 
Izolatorium). 

2. Usługa Hotele dla Medyków jest przeznaczona dla personelu medycznego: 

a) Szpitali Koordynacyjnych; 

b) Szpitali o najwyższym stopniu referencyjności wyznaczonych do przeciwdziałania 
COVID-19;  

c) Innych Szpitali wyznaczonych do przeciwdziałania COVID-19 jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, o których zaistnieniu decyduje Zarząd Fundacji; 

d)  Zespołów karetek wymazowych oraz karetek „Covidowych” w rozumieniu art. 7 ust. 1 
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, pacjenta do szpitala.; 

e) Innych podmiotów wyznaczonych do przeciwdziałania COVID-19 jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 

dalej łącznie jako „Podmioty”.  

3. Usługa pobytu w Izolatorium jest przeznaczona dla osób objętych opieką w izolatorium 
utworzonym przez Szpital, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w izolatorium 
utworzonym przez inny podmiot. 

4. Szpital, na zasadach określonych Regulaminem, może skorzystać z możliwości 
sfinansowania obu usług – Usługi Hotele dla Medyków oraz Usługi pobytu w Izolatorium. 

5. Finansowanie Usługi Hotele dla Medyków oraz Usługi pobytu w Izolatorium dotyczy 
obiektów wskazanych przez odpowiednie instytucje.  

6. Podmioty chcąc skorzystać z Usługi Hotele dla Medyków oraz Szpitale chcąc skorzystać z 
Usługi pobytu w Izolatorium są zobowiązane do złożenia wniosku do Zarządu Fundacji o 
finansowanie ze wskazaniem okresu na jaki finansowanie miałoby  zostać przyznane.  

7. Fundacja finansuje Usługę Hotele dla Medyków za pokój ze śniadaniem – do kwoty 75 zł 
brutto/dzień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może wyrazić zgodę 
na sfinansowanie Usługi Hotele dla Medyków ponad kwotę 75 zł brutto/dzień, co wymaga 
uzasadnienia we wniosku złożonym przez Podmiot. 

8. Fundacja finansuje Usługę pobytu w Izolatorium poprzez uzupełnienie finansowania tej 
usługi ponad kwotę 85 zł brutto/osobodzień do kwoty 125 zł brutto/osobodzień. Kwota 
uzupełnienia finansowania (dopłaty) nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto/osobodzień. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może wyrazić zgodę na uzupełnienie 
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finansowania tej usługi również poniżej kwoty 85 zł brutto/osobodzień, co wymaga 
uzasadnienia we wniosku złożonym przez Podmiot. 

9. Skorzystanie z finansowania, o którym mowa w Regulaminie przez Podmioty następuje na 
podstawie zawartej umowy na finansowanie Usługi Hotele dla Medyków, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez Szpital na podstawie zawartej umowy na 
finansowanie Usługi pobytu w Izolatorium, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

10. Skorzystanie z finansowania, o którym mowa w Regulaminie następuje na podstawie 
zaproponowanego przez Podmiot i zweryfikowanego przez Fundację, zestawienia 
planowanych wydatków ze wskazaniem planowanych obiektów, na realizację wybranej 
przez Podmiot usługi – Usługa Hotele dla Medyków lub Usługa pobytu w Izolatorium. 
Zweryfikowane przez Fundację zestawienie stanowi załącznik do odpowiedniej umowy, o 
której mowa w pkt. 9. 

 

Lista załączników: 

1) wzór umowy na finansowanie Usługi Hotele dla Medyków; 

2) wzór umowy na finansowanie Usługi pobytu w Izolatorium. 

 


