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Warszawa, dnia 1 października 2020 r.

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
Dotyczy: kwestii dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego
miejsca, o którym mowa w dotychczasowym art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (dalej: Specustawy), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o uwzględnienie w
najbliższych pracach legislacyjnych następujących regulacji:
W ustawie 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 wprowadza się przepisy o następującym brzmieniu:
Art. 7da
1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy w
zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż
z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód
medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem,
wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla osób objętych tym ograniczeniem, mając
na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 oraz potrzebę
obowiązywania tego ograniczenia przez okres trwania epidemii i zagrożenia
epidemicznego.
2. Rozporządzenia wydane w wykonaniu art. 7d 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 zachowują moc obowiązującą.
Czas obowiązywania przepisu art. 7d Specustawy został ograniczony do upływu 180 dni od
wejścia w życie Specustawy. Przepis ten w sposób istotny ograniczał swobodę podejmowania
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w imię zdrowia publicznego, ale miały one wypłacaną
rekompensatę z tego tytułu. Należy zauważyć, że pielęgniarki i położne objęte ograniczeniem
w czasie obowiązywania w/w przepisu w dalszym ciągu udzielają świadczeń zdrowotnych
pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Potrzebne jest
dalsze funkcjonowanie ograniczenia udzielania świadczeń pacjentom innym, iż
z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu nie rozprzestrzeniania się
zakażeń. Oczywistym jest, że zasadna jest z tego tytułu rekompensata finansowa.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dzienny przyrost nowych
zakażeń, niewskazane jest, aby pielęgniarki i położne jednocześnie udzielały świadczeń
pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoC-2 oraz pacjentom, co do
których brak jest podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia. Wobec powyższego przedmiotowa
regulacja powinna zostać utrzymana, co najmniej przez czas trwania epidemii lub zagrożenia
epidemicznego.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
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