Warszawa, 12 października 2020 r.
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Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych
nipip@nipip.pl
Szanowny Panie Wiceprezesie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2020 r., znak NIPIP-NRPiPDS.015.167.2020.MT,

w

sprawie

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 , innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proszę o przyjęcie poniższego.
Uprzejmie informuję, że w związku z utratą mocy prawnej rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. z
2020 r. poz. 775 z póżn. zm.), dalej jako „rozporządzenie w sprawie standardów”, nie
obowiązują również ograniczenia, które zostały w nim określone.
Ponadto wskazuję, że zgodnie z Poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020
r., które zostało zmienione w dniu 30 września 2020 r., od dnia 1 października 2020 r.
Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom
leczniczym umieszczonym w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
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przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19,

innych

chorób

zakaźnych

oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne, w stosunku do których minister właściwy do spraw zdrowia albo
wojewoda wydał polecenie albo decyzję na podstawie odpowiednio - art. 10 ust. 2 pkt 1
lit. b albo art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.
374, z późn. zm.), polecające:
1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu),
2)

realizację

świadczeń

opieki

zdrowotnej

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie
leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz łóżek dla pacjentów z
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu),
środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód
medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), uczestniczącym w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w
Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 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.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie.
Wysokość świadczenia dodatkowego w przypadku:
- osób nieobjętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograniczeniem, o którym
mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów oraz
- osób objętych według stanu na dzień 4 września 2020 r. ograniczeniem, o którym mowa
w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, w przypadku gdy po dniu 30 września
2020 r. będą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych mając bezpośredni
kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
powinna być równa 50% wynagrodzenia danej osoby, o którym mowa w pkt 2 lit. b
załącznika do Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września, oraz nie wyższa niż 10 000
zł. W przypadku uczestniczenia przez te osoby w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w
bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2 przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać
powinno proporcjonalnemu obniżeniu.
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Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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