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Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z przekazanym do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskim protestem 
skierowanym do Prezesa Rady Ministrów w imieniu Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie wprowadzenia obowiązku pozostawania 
poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie lub w 
innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz możliwości polecenia pracownikowi 
realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę uprzejmie 
informuję, co następuje:

1. Rzecznik podjął kwestię wprowadzenia kwestionowanej regulacji prawnej bez 
odpowiednich konsultacji społecznych w wystąpieniu skierowanym w dniu 
23 kwietnia 2020 r. do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz kwestię zgodności tej regulacji prawnej ze standardami 
międzynarodowymi i konstytucyjnymi w wystąpieniu skierowanym do Ministra 
Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r.

2. Rzecznik wystąpił w dniu 22 kwietnia 2020 r. do Sekretarza Rady Ministrów 
z wnioskiem o wprowadzenie regulacji prawnej przyznającej pracownikom 
zatrudnionym w podmiotach leczniczych, w których leczeni są pacjenci zakażeni 
wirusem SARS-CoV-2, za pracę w godzinach nadliczbowych od kwietnia do czerwca 

Warszawa, 28-04-2020 r.

Pani
Anna Dudzińska
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2020 r. oprócz dodatku, o którym mowa w art. 1511 Kodeksu pracy specjalny dodatek 
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia.

W załączeniu przedkładam uprzejmie do wiadomości kopie powyższych wystąpień.

Zał. 3 

Z poważaniem

Lesław Nawacki

Dyrektor Zespołu
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