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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Minął kolejny rok. 

Bardzo trudny, nieprzewidywalny. Życie w ciągłym lęku, strachu. Pełne obaw o najbliższych, o siebie. Czasem 

walka o przetrwanie. Pandemia całkowicie odmieniła nasze życie – zawodowe, prywatne. Dla każdego z nas 

w inny sposób–nie witamy się, nie spotykamy. Uśmiech ukryty pod maską.

To chyba był najgorszy rok. 

Jaki będzie 2021?

Czy można być optymistą? Na ocenę przyjdzie czas. 

Wiele zmieniło się w ustawodawstwie – nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. 

Nowe zapisy zmian – wiele wątpliwości, bark zasadności i zrozumienia – w stanowiskach wyrażamy sprzeciw, 

brak akceptacji, wyrażamy stanowcze NIE.

Wiele pytań i odpowiedzi – zamieszczone na kolejnych stronach biuletynu.

Miniony rok dużo zmienił, wiele nas nauczył. Dostrzegamy wartość tego, co wydawało się takie zwyczajne 

i normalne. Dzisiaj jak nigdy dotąd – czekamy na powrót tej zwyczajnej normalności, która przybrała zupełnie 

inny wymiar. Z niecierpliwością czekamy na konferencje, szkolenia, możliwość spotkań, rozmów, nie chcemy już 

wyłącznie on-line. 

Drastyczne ingerencje w życie codzienne mają pomóc opanować koronawirusa.

Na pewno nie pomagają nam. Szczególnie zauważamy to w codziennych relacjach. 

Chrońmy bliskich i siebie. 

 Przewodnicząca ORPiP

(–) Maria Pałeczka)



2
PO

DZ
IĘ

KO
W

AN
IA



3

PO
DZ

IĘ
KO

W
AN

IA



4

O
 W

YP
AL

EN
IU

 Z
AW

O
DO

W
YM

 –
 R

O
ZW

AŻ
AN

IA
 P

RZ
ED

ŚW
IĄ

TE
CZ

N
E

PO
DZ

IĘ
KO

W
AN

IA



5

O
 W

YP
AL

EN
IU

 Z
AW

O
DO

W
YM

 –
 R

O
ZW

AŻ
AN

IA
 P

RZ
ED

ŚW
IĄ

TE
CZ

N
E

PO
DZ

IĘ
KO

W
AN

IA



6
KO

N
FE

RE
N

CJ
A 

N
AU

KO
W

A

ZM
IA

N
Y 

W
 U

ST
AW

O
DA

W
ST

W
IE

Wałbrzych, styczeń 2021 r.Wałbrzych, styczeń 2021 r.KOMUNIKAT IKOMUNIKAT I

ZDROWIE DLA ZDROWIE DLA REGIONUREGIONU
POSTĘPY W PIELĘGNIARSTWIE, POSTĘPY W PIELĘGNIARSTWIE, 

STOMATOLOGII I KOSMETOLOGIISTOMATOLOGII I KOSMETOLOGII

19-20 kwietnia 2021 r.19-20 kwietnia 2021 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

PAŃSTWOWA WYŻSZA PAŃSTWOWA WYŻSZA 
SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. Angelusa Silesiusa w WAŁBRZYCHUim. Angelusa Silesiusa w WAŁBRZYCHU

HONOROWY PATRONATHONOROWY PATRONAT
JM Rektor JM Rektor 

prof. Robert Wiszniowski  prof. Robert Wiszniowski    

Urząd MarszałkowskiUrząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego  Województwa Dolnośląskiego    

Prezydent m. WałbrzychaPrezydent m. Wałbrzycha
dr n. med. Roman Szełemej dr n. med. Roman Szełemej   

Dolnośląska Izba LekarskaDolnośląska Izba Lekarska

Okręgowa Izba Pielęgniarek Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu  i Położnych w Wałbrzychu  

edycja on-lineedycja on-line
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CELEM USTAWY Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R. O ZMIANIE 
NIEKTÓRYCH USTAW 

w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2401) jest wprowadzenie rozwiązań wspierają-
cych system ochrony zdrowia, w przeciwdziałaniu epidemii 
COVID-19, w szczególności w zakresie wykonywania zawodów 
lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowni-
ków medycznych

WYCIĄG Z TREŚCI AKTU: 
PIELĘGNIARKI SYSTEMU
Art. 5. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112) 
wprowadza się następujące zmiany:

9) w art. 36:
a) ust. 1 pkt 2 by ł  za p i s : zespoły podstawowe, w skład 

których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wy-
konywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pie-
lęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Otrzymu j e  brzmienie:
„2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co naj-

mniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ra-
townikiem medycznym”.

b) ust. 5 by ł  za p i s : Kierownikiem zespołu ratownictwa 
medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być osoba 
wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem 
medycznym lub pielęgniarką systemu, która posiada do-
świadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole 
ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa me-
dycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze 
co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat.

Otrzymu j e  brzmienie:
„5. Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 2, jest osoba wskazana przez dyspo-
nenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęg-
niarką systemu.”

10) Art. 36a ust. 2 by ł  za p i s : W okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kierownikiem 
zespołu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1, oraz kie-
rownikiem zespołu, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, może 
być osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ra-
townikiem medycznym lub pielęgniarką systemu. 

Otrzymuje brzmienie:
„2. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii kierownikiem zespołu, o którym mowa 
w ust. 1, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, bę-
dąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu”.

11) Art. 37a by ł  za p i s : W okresie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii lotniczy zespół ra-
townictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, 
w tym co najmniej z jednego pilota zawodowego oraz ratowni-
ków medycznych lub pielęgniarek systemu.

Otrzymuje brzmienie : 
„Art. 37a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-

micznego albo stanu epidemii lotniczy zespół ratownictwa 
medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co 
najmniej z: jednego pilota zawodowego oraz lekarza systemu 
lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki systemu”.

12) uchyla się art. 43 
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stowarzyszeń będących, 
zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami na-
ukowo-lekarskimi albo towarzystwami naukowymi o zasięgu 
ogólnokrajowym wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowe-
go, ogłasza, w drodze obwieszczenia, standardy postępowania 
zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medycz-
ną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie medycyny 
ratunkowej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia uwzględnia w ob-
wieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, konieczność ustale-
nia kolejności udzielania pomocy poszczególnym osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (segregacji me-
dycznej), ich transportu i udzielania wsparcia psychicznego 
tym osobom.

PWZ
Art. 8. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112 i 2345) 
wprowadza się następujące zmiany:

w art. 5 by ł  za p i s : 
1. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać 

swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach 
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpi-
saniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą, o którym mowa w art. 100. 

ZMIANY  
W USTAWODAWSTWIE
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
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2. Działalność lecznicza: 
1) lekarzy może być wykonywana w formie: 

a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako in-
dywidualna praktyka lekarska. 
Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miej-
scu wezwania, indywidualna specjalistyczna prak-
tyka lekarska, indywidualna specjalistyczna prak-
tyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, 
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakła-
dzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidu-
alna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie 
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym ten zakład, 

b)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partner-
skiej jako grupowa praktyka lekarska. 

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie: 
a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako indy-

widualna praktyka pielęgniarki, indywidualna prak-
tyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, 
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, 
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki 
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna prak-
tyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład lub indywidualna specjali-

styczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład, 

b)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partner-
skiej jako grupowa praktyka pielęgniarek, 

3) fizjoterapeuty może być wykonywana w formie: 
a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako 

indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indy-
widualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie 
w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjo-
terapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład, 

b)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partner-
skiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna – 
zwanych dalej „praktykami zawodowymi”. 

3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej 
nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Dodaje  s ię  ust.  4–6 w brzmieniu: 
„4. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii:
2) pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 35a ust. 

1 oraz 14 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401), 
– mogą wykonywać swój zawód w zakładzie leczniczym także 
na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy pro-

ZM
IA

N
Y 

W
 U

ST
AW

O
DA

W
ST

W
IE



9

ZM
IA

N
Y 

W
 U

ST
AW

O
DA

W
ST

W
IE

wadzący ten zakład z agencją zatrudnienia, o której mowa 
w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 
2023, 2369 i 2400).

5. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4, ponosi od-
powiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzie-
lania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby 
określone w ust. 4.

6. Do zamówień, których przedmiotem są usługi wykony-
wane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4, nie stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 
1086)”.

Art. 11. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) 
wprowadza się następujące zmiany:

art. 26 j e s t  za p i s :
1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu 

łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, 
a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek za-
wiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położ-
nych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie 
pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania od-
powiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się 
co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej 
dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, 
w którym odbywa się przeszkolenie. 

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, 
czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położ-
nej, o których mowa w ust. 1. 

2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza 
się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 

2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położ-
nej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umo-
wy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3, albo 
porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach 
wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wyko-
nywania praktyki zawodowej. 

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie 
umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar 
zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, 
z zachowaniem warunków określonych w ust. 1. 

4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w dro-
dze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb 
odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze 
konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych 
przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania za-
wodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykony-
wały zawodu.

Dod aj e  s i ę  u st.  5  w b rzmieniu: 
„5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa 
w ust. 1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przez pierwsze 3 mie-
siące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych 
pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej”.

2)  Uchyla  s ię  art.  26b; 
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-

nego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerze-
nia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystą-
pienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaź-
nej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 
322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażają-
cych zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, któ-
re nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywa-
nie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie lecz-
niczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane 
miejsce wykonywania zawodu. 

2. Pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, w okre-
sie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu na podstawie 
ust. 1 wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną 
pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym 
podmiocie leczniczym. 

3. Okres wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 właści-
wa okręgowa rada pielęgniarek i położnych zalicza do okresu 
przeszkolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, jeżeli pielęg-
niarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawo-
du zgodnie z art. 26 ust. 1 w terminie roku od dnia zakończenia 
wykonywania zawodu na podstawie ust. 1.

3) Art. 35 j e s t  za p i s : 
1. Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywa-

nia zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli: 
1) posiada zezwolenie na pobyt stały;
2) posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 

polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wyko-
nywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na pod-
stawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285); 

3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązują-
cych w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;

4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu pań-
stwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony pra-
wa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone 
i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie po-
zbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej 
lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świa-
dectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze 
świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi 
kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
7) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pie-

lęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
8) odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym 

podmiocie leczniczym; 
9) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 
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1a.  Odbycie stażu adaptacyjnego, o którym mowa w ust. 
1 pkt 8, nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę 
i zwalnia z obowiązku odbycia przeszkolenia, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 1.

2.  Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do cudzoziemców, 
którzy ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę po-
łożnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przy-
znać prawo wykonywania zawodu na czas określony 
cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, który spełnia warunki okre-
ślone w ust. 1 pkt 2–8.

4.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje, 
w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo 
odmawia przyznania tego prawa. 

5.  Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż. 
Zasady finansowania stażu adaptacyjnego reguluje 
umowa zawarta między odbywającym staż adapta-
cyjny a podmiotem leczniczym przyjmującym na staż. 
6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnię-
ciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
określi, w drodze rozporządzenia: 

1) ramowy program stażu adaptacyjnego,
2)  sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adap-

tacyjnego, 
3)  szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniar-

ki i położnej w okresie odbywania stażu adaptacyjnego, 
4)  warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, 

w którym odbywają się staże adaptacyjne – uwzględ-
niając zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki 
i położnej określony w ustawie.

Dodaj e  s i ę  art.  35a  w b rzmieniu:
„Art. 35a. 1. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza tery-

torium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzie-
lić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej 
oraz przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej, na określony zakres czynności zawodowych, okres 
i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność 
leczniczą, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka 
polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej 
zakresu czynności zawodowych;

2) uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organiza-
cyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnie-
nia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego 
z posiadanym wykształceniem;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pie-

lęgniarki lub położnej;
5) wykazuje nienaganną postawę etyczną;
6) ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 

jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie 5 lat bez-
pośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o któ-
rym mowa w pkt 2;

7) posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w in-
nym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, je-
żeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na które-
go terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten 
dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono 
albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został 
wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będące-
go stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych 
dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 paź-
dziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego teryto-
rium lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten dyplom.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w Biule-
tynie Informacji Publicznej wykaz dokumentów poświad-
czających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 
pkt 3–5.

3. Zgody określonej w ust. 1 udziela na wniosek osoby, 
o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdro-
wia, w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się 
rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji określa się 
zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce udzie-
lania świadczeń zdrowotnych wskazane w zaświadczeniu, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Minister właściwy do spraw 
zdrowia może odstąpić od warunku zalegalizowania dyplo-
mu lub duplikatu oraz posiadania apostille dyplomu lub 
jego duplikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli spełnie-
nie tego warunku przez wnioskodawcę jest niemożliwe lub 
znacząco utrudnione.

4. W celu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, mini-
ster właściwy do spraw zdrowia może wystąpić o opinię do:

1)  konsultanta krajowego właściwego w danej dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub konsultanta krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa albo

2)  konsultanta wojewódzkiego właściwego w danej 
dziedzinie pielęgniarstwa lub konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na ob-
szarze województwa, gdzie osoba, o której mowa 
w ust. 1, zamierza wykonywać zawód – przekazując 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
określonych w ust. 1, a także, jeżeli to konieczne, 
inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwa-
lifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi 
świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświad-
czeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Konsultant wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra 
właściwego do spraw zdrowia.

6. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, okrę-
gowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje adresatowi 
tej decyzji prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
prawo wykonywania zawodu położnej, na określony zakres 
czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania 
wskazane w decyzji, o której mowa w ust. 3. Okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania za-
wodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa 
w ust. 3, i wpisuje pielęgniarkę albo położną do rejestru, 
o którym mowa w art. 48 ust. 1. W przypadku odmowy wy-
dania prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęg-
niarek i położnych niezwłocznie informuje o tym ministra 
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właściwego do spraw zdrowia, wskazując przyczyny takiego 
rozstrzygnięcia.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zatrudnia pie-
lęgniarkę lub położną na podstawie umowy o pracę na czas 
określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu ważności 
prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 6. 
Przepisu art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) nie stosuje się.

8. Pielęgniarka lub położna, posiadająca prawo wyko-
nywania zawodu, o którym mowa w ust. 6, wykonuje za-
wód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub 
położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2.

9. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po otrzyma-
niu od podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powiado-
mienia o rozwiązaniu umowy o pracę skreśla pielęgniarkę 
albo położną z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1, 
jeżeli w terminie miesiąca od dnia rozwiązania tej umowy 
pielęgniarka albo położna nie poinformuje okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych o zaistnieniu jednego z przypad-
ków, o których mowa w ust. 10.

10. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wy-
konywania zawodu, o którym mowa w ust. 6, nie może 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawo-
du poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem przypadku, gdy:

1)  na wniosek pielęgniarki albo położnej zgody 
na wykonywanie zawodu w innym podmiocie 
udzielił minister właściwy do spraw zdrowia, 
w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje 
się rygor natychmiastowej wykonalności, na pod-
stawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, wydanego przez kolejny podmiot wykonu-
jący działalność leczniczą, w którym występuje 
szczególnie duże zapotrzebowanie na świadcze-
nia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki lub 
położne;

2)  minister właściwy do spraw zdrowia skierował 
pielęgniarkę albo położną w drodze decyzji admi-
nistracyjnej do pracy w podmiocie wykonującym 
działalność leczniczą, w którym występuje szcze-
gólnie duże zapotrzebowanie na świadczenia 
udzielane przez pielęgniarki lub położne;

3)  pielęgniarka albo położna została skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie 
art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 
i 2401).

11. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa 
w ust. 6, wygasa w przypadku:

1)  uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa 
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na innej podstawie;

2)  wydania decyzji, o której mowa w ust. 27;
3)  skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 

ust. 1;
4) upływu czasu, na który zostało wydane;

5)  ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częścio-
wego pielęgniarki albo położnej;

6)  złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświad-
czenia o zrzeczeniu się tego prawa;

7) śmierci pielęgniarki albo położnej.
12. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa 

w ust. 6, jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Nie można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykony-
wania zawodu na warunkach określonych w ust. 1 po upły-
wie 5 lat od dnia jego wydania.

13. Dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęg-
niarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, za-
wiera dokonane przez właściwą okręgową radę pielęgnia-
rek i położnych adnotacje określające zakres czynności 
zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia, na jakie zostało 
przyznane dane prawo wykonywania zawodu.

14. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać 
warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 
pkt 3–5 i 7.

15. Od osoby, o której mowa w ust. 14, nie jest wyma-
gane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz po-
siadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 7.

16. W przypadku posiadania przez osobę, o której mowa 
w ust. 14, co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowe-
go, jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie 
5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku, osoba ta może uzyskać zgodę na samodzielne wyko-
nywanie zawodu, z zastrzeżeniem ust. 19. W przypadku 
niespełniania warunku, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, osoba, o której mowa w ust. 14, może uzyskać zgodę 
na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki 
lub położnej.

17. Zgody określonej w ust. 14 i 16 udziela na wnio-
sek osoby, o której mowa w ust. 14 i 16, minister właściwy 
do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, któ-
rej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Prze-
pisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. W decyzji wskazuje 
się, czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie, 
czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

18. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 17, okrę-
gowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje adresatowi 
tej decyzji warunkowe prawo wykonywania zawodu pie-
lęgniarki lub warunkowe prawo wykonywania zawodu po-
łożnej. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje 
warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje doku-
ment „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Pra-
wo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 17, i wpisuje pie-
lęgniarkę albo położną, której przyznała warunkowe prawo 
wykonywania zawodu, do rejestru, o którym mowa w art. 
48 ust. 1. W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu pie-
lęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej” za-
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mieszcza się adnotację, że dane prawo wykonywania zawo-
du jest prawem warunkowym oraz wskazuje się, czy dana 
pielęgniarka albo położna może wykonywać zawód samo-
dzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej. 
W przypadku odmowy przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw 
zdrowia, wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia.

19. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe 
prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, 
uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, 
przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód 
pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

20. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wyko-
nywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, nie może na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu 
poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 
Pielęgniarka albo położna zgłasza ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia, w jakim podmiocie i na jaki okres została 
zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udziela-
nia świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie. Brak do-
konania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia 
zgody, o której mowa w ust. 14 i 16. Cofnięcie zgody nastę-
puje w drodze decyzji administracyjnej.

21. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić, 
w drodze decyzji administracyjnej, zgody na wykonywa-
nie zawodu przez pielęgniarkę albo położną, posiadającą 
prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 18, 
poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 
Zgody tej udziela się na wniosek pielęgniarki albo położnej. 
W decyzji wskazuje się podmiot, w którym dana pielęgniar-
ka albo położna będzie wykonywać zawód.

22. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa 
w ust. 18, zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego 
wydania.

23. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa 
w ust. 18, wygasa w przypadku:

1)  uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa 
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na innej podstawie;

2)  wydania decyzji, o której mowa w ust. 27;
3)  skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1;
4)  upływu 5 lat od dnia jego wydania;
5)  ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częścio-

wego pielęgniarki albo położnej;
6)  złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświad-

czenia o zrzeczeniu się tego prawa;
7) śmierci pielęgniarki albo położnej.

24. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, 
o których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 14 i 16, wraz 
z wnioskiem, mogą zostać złożone przez wnioskodawcę 
do ministra właściwego do spraw zdrowia także za pośred-
nictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul Rze-
czypospolitej Polskiej przesyła elektronicznie odwzorowa-
ne dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przy-
padku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia, na podstawie przesłanych dokumentów, że wnio-
skodawca spełnia odpowiednie warunki, o których mowa 
w ust. 1 albo 14 i 16, minister właściwy do spraw zdrowia 
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 3 lub 17, i przesyła 
elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego kon-
sula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej. Po otrzymaniu decyzji, o której mowa 
w ust. 3 lub 17, konsul ten wydaje wizę, chyba że zachodzą 
podstawy do odmowy jej wydania.

25. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia uzasadnionych wątpliwości co do au-
tentyczności dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków, o których mowa w ust. 1 albo 14 i 16, minister 
właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do konsu-
la Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie 
dokumenty te zostały wydane, lub do konsula Rzeczypo-
spolitej Polskiej, do którego dokumenty te zostały złożone 
zgodnie z ust. 24, z wnioskiem o weryfikację autentyczności 
tych dokumentów.

26. W przypadku gdy w okresie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych nie przyzna prawa wykonywania 
zawodu w terminach, o których mowa w ust. 6 albo 18, 
lub odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, 
o którym mowa w ust. 6 albo 18, do dnia prawomocnego 
zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu, pielęgniarka albo położna może 
wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym 
w decyzji, o której mowa odpowiednio w ust. 3 albo 17, i jest 
w tym czasie uznawana za pielęgniarkę albo położną posia-
dającą odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

27. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia wiarygodnych informacji, zgodnie z który-
mi wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną pielęg-
niarkę lub położną stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
pacjentów, minister właściwy do spraw zdrowia cofa tej pie-
lęgniarce lub położnej zgodę, o której mowa w ust. 3 lub 17. 
Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyj-
nej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”.
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4) Art. 51 j e s t  za p i s : 
1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek 

pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje: 
1) zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub po-

łożna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikają-
cymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany 
dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający po-
siadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom 
potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub po-
łożnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 
3) inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europej-
skiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej; 

4) europejską legitymację zawodową na zasadach okre-
ślonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 220). 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych okre-
śli, w drodze uchwały, wzór zaświadczeń, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę ich treść.
Dod aj e  s i ę  art.  51a  w b rzmieniu:
1. Na wniosek osoby posiadającej dyplom ukończenia szko-

ły pielęgniarskiej prowadzącej kształcenie, o którym mowa 
w art. 52 ust. 3 pkt 1, lub szkoły położnych prowadzącej kształce-
nie, o którym mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2, w języku innym niż 
polski, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa dla 
miejsca kształcenia, wydaje zaświadczenie o posiadaniu kwa-
lifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi 
z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom 
potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada 
dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęg-
niarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)  wskazanie daty ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub 

szkoły położnych, jej nazwę i adres;
3)  numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość oraz obywatelstwo wnioskodawcy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dy-

plom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych 
w języku obcym i w języku polskim, albo odpis tego dyplomu 
w języku obcym i w języku polskim, oraz suplement do dyplo-
mu, które są zwracane wnioskodawcy po przeprowadzeniu 
postępowania. 

4. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po-
biera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w roku wydania 
zaświadczenia. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy rady, 
która wydała to zaświadczenie.”

WYNAGRODZENIE
Art. 13. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie usta-

lenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 830) wprowadza się następujące zmiany:

Art.  3.  j e s t  za p i s :
1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonu-

je podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalno-
ści podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód 
medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako ilo-
czyn współczynnika pracy określonego w załączniku do usta-
wy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego 
ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w da-
nym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego ukła-
du zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozumieniem”; 

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracowni-
kiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego 
do reprezentowania ich interesów; 3) porozumienie zawie-
ra się corocznie do dnia 31 maja; 

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie 
określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia 
zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w dro-
dze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, 
zwanego dalej „zarządzeniem”: 

a) kierownik podmiotu leczniczego, 
b)  podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – 

w przypadku podmiotów leczniczych działających 
w formie jednostek budżetowych i jednostek woj-
skowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 
i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej; 

5) ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia 
sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapew-
nia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni 
wzrost tego wynagrodzenia, przy czym: 

a)  na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny pod-
wyższa się co najmniej o 10% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem za-
sadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika, 

b)  na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny, pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika, 

c)  na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny, pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej 
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różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika, 

d)  na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny, pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika, 

e)  na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż 
pracownik wykonujący zawód medyczny, pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem za-
sadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika. 

2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz 
pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracow-
nik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określo-
nego w ramach stosunku pracy. 

3. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia 
sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby 
zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględ-
nia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki 
albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych 
na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 1). 

4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracowni-
ka działalności podstawowej, innego niż pracownik wyko-
nujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony 
w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dodaj e  s i ę  art.  3a  w b rzmieniu: 
„Art. 3a. 1. Corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy 

dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pra-
cownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika 
działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonu-
jący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze 
jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, 
ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego 
w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej 
niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem 
następujących warunków: 

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego 
ustalają strony uprawnione w danym podmiocie leczni-
czym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy 
w drodze porozumienia; 

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracowni-
kiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego 
do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja; 
4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie 

określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia 
zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w dro-
dze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia: 

a) kierownik podmiotu leczniczego, 
b) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – 

w przypadku podmiotów leczniczych działających w for-
mie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz 
pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracow-
nik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określo-
nego w ramach stosunku pracy. 

3. Od dnia 2 lipca danego roku wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika 
działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagro-
dzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na 
dzień 1 lipca danego roku.”

2) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 
brzmienie: „Kontrolę wykonywania przepisów art. 3 i art. 3a 
przeprowadza”.

Art. 19. 1. Podmioty lecznicze będące świadczeniodaw-
cami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 5), zwanej 
dalej „ustawą”, zatrudniające:

1) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w ra-
mach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), które 
uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są 
zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym pielęg-
niarkom i położnym wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie 
zasadnicze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, 
w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie 
o pracę aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.;

2) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w rozu-
mieniu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej, które uzyskały wzrost wyna-
grodzenia na podstawie przepisów wydanych na podstawie 
art. 137 ust. 2 ustawy, są zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. 
zapewnić tym pielęgniarkom lub położnym wynagrodzenie 
w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone 
na podstawie tej umowy na dzień 1 lipca 2021 r.;

3) ratowników medycznych w ramach umowy o pracę, 
którzy uzyskali wzrost wynagrodzenia na podstawie przepi-
sów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są zobo-
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wiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym ratownikom 
medycznym wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasad-
nicze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym 
wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę 
aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.;

4) ratowników medycznych w ramach umowy cywilno-
prawnej innej niż umowa o pracę, którzy uzyskali wzrost 
wynagrodzenia na podstawie przepisów wydanych na pod-
stawie art. 137 ust. 2 ustawy, są zobowiązane od dnia 1 lipca 
2021 r. zapewnić tym ratownikom medycznym wynagro-
dzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie usta-
lone na podstawie tej umowy na dzień 1 lipca 2021 r.;

5) lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjaliza-
cję, którym na dzień 1 lipca 2021 r. należne było wynagro-
dzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383), są zobowiązane 
od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym lekarzom i lekarzom 
dentystom wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadni-
cze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym 
wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę 
aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.
2. Do wysokości wynagrodzeń na dzień 1 lipca 2021 r., 

o których mowa w ust. 1, nie wlicza się składników wyna-
grodzeń finansowanych ze środków finansowych przeka-
zywanych podmiotom leczniczym na pokrycie kosztów 
dodatkowych świadczeń dla osób uczestniczących w zapo-
bieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zgodnie 
z poleceniami ministra właściwego do spraw zdrowia wyda-
nymi na podstawie:

1) art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 4 września 2020 r.;

2) art. 10d i art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

3) art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony 
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 
(Dz. U. poz. 1493).

3. W terminie do dnia 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze, 
o których mowa w ust. 1, dostosują umowy będące podstawą 
wypłaty wynagrodzeń osób, o których mowa w ust. 1, do wa-
runków określonych w ust. 1.

4. W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, systemu cza-
su pracy lub rozkładu czasu pracy albo wymiaru równoważni-
ka etatu lub liczby zadań realizowanych na podstawie umowy 
cywilnoprawnej wysokość wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1, może ulec proporcjonalnej zmianie.

Art. 20. Zmiana zasad finansowania wynagrodzeń osób, 
o których mowa w art. 19 ust. 1, nie może stanowić podstawy 
do rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, 
o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zmiany warunków tej umo-
wy na mniej korzystne, w szczególności nie może stanowić 
uzasadnienia dla obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej 
wysokości wynikającej z art. 19.

Art. 21. Kontrolę wykonywania przepisów art. 19 i art. 20 
przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251).

Art. 22. W przypadku zbiegu przepisów ustawy zmienia-
nej w art. 13 i przepisów art. 19 stosuje się przepisy bardziej 
korzystne dla osób, o których mowa w art. 19 ust. 1.

Art. 25. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii samorządy zawodowe: diag-
nostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych 
wydają prawo wykonywania zawodu nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, 
jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie takiego prawa spełnia 
warunki określone w odpowiednich przepisach regulujących 
wydawanie prawa wykonywania zawodu.

Pełna treść aktu:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000240101.pdf
www.oipip.walbrzych.pl 
Zakładka: 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
KORONAWIRUSA SARS-COV-2 → USTAWY 

W związku z wejściem w życie ustawy jw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2401) w przypadku zgłoszenia się do podmiotu pielęgniarki, 
położnej będących cudzoziemcami w sprawie warunków uzy-
skania PWZ pielęgniarki lub położnej na podstawie w/w ustawy 
– dotyczące warunków uzyskania zgody MZ na wykonywanie 
zawodu – szczegółowe informacje dotyczące Art. 35a mogą 
uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: 

DEPARTAMENT ROZWOJU KADR MEDYCZNYCH
Sekretariat: (22) 634 98 58
e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl 
Adres do korespondencji: 
ul. Miodowa 15 00- 952 Warszawa
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 r. 

Poz. 2212 

 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
(Dz. U. poz. 325) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez: 
1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub 

wykonują zawód ratownika medycznego; 
2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541). 
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r. 

Poz. 2304 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511 oraz z 2020 r. poz. 545) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1a, 

b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 
„9) 1 stycznia 2021 r. – w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.; 
10) 1 kwietnia 2021 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.”, 

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa 

w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby 
etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć 
środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ra-
townictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na 
ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, 
o których mowa w § 2 ust. 1, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł za okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541). 
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SPIS TREŚCI: 
 I.  Wprowadzenie 
 II.   Sposób poświadczenia o chorobie zwalniającej ze 

skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii w try-
bie administracyjnym 

 III.   Przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwal-
czaniu epidemii o czas choroby, kwarantanny, izolacji 
w warunkach domowych 

 IV.   Wiek jako okoliczność zwalniająca od skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administra-
cyjnym 

 V.   Rodzicielstwo jako okoliczność zwalniająca od skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 
administracyjnym 

 VI.   Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu 
epidemii, do której skierowano w trybie administra-
cyjnym 

 VII.   Wysokość wynagrodzenia za pracę z pacjentem covi-
dowym. 

 VIII.  Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe 
 IX.  Klauzula dobrego samarytanina 

* * * 
I. WPROWADZENIE 
29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne 

istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzo-
ne przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z prze-
ciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113). 

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaan-
gażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagro-
dzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administra-
cyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone pole-
ceniami Ministra Zdrowia (ad. VII). 

Pierwsza ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy – 100% 
i wynagrodzenie chorobowe 100% dla pracowników pod-

miotów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali skierowa-
ni na kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związ-
ku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad. VIII). 
Taka sama regulacja dotyczy pracowników domów pomocy 
społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę uprawnio-
nych, to wprowadzono możliwość dochodzenia wyrównania 
zasiłku chorobowego do 100%, za okres od 5 września 2020 r. 

(z tym dniem wygasł poprzedni przepis,  
który gwarantował zasiłek chorobowy 100%).  

Wyrównanie wymaga wniosku do ZUS (ad. VIII). 

Zmiany dotyczyły również kwestii poświadczania obciąże-
nia chorobą, stanowiącą podstawę do zwolnienia od skiero-
wania do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), podwyższe-
nia wieku granicznego skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii do 65 lat dla mężczyzn (ad. IV), kryteriów zwolnienia 
od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii związanych 
z rodzicielstwem (ad. V). Ponadto, wprowadzono możliwość 
bycia skierowanym do pracy za swoją zgodą przy zwalczaniu 
epidemii, pomimo istnienia niektórych okoliczności, które do-
tychczas sprzeciwiały się temu. Wreszcie, przewidziano prze-
dłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epide-
mii, jeśli w czasie jego trwania powstała niezdolność do pracy, 
o czas jej trwania (ad. III). 

Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialno-
ści karnej w związku z opieką nad pacjentem covidowym 
(tzw. klauzula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia ko-
nieczne jest działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie 
znajdzie ona zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezacho-
wania reguł ostrożności. 

PONIŻEJ, W PRZYSTĘPNY SPOSÓB,  
PREZENTUJEMY PORUSZONĄ POWYŻEJ TEMATYKĘ, 
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. 
II. Sposób poświadczenia o chorobie zwalniającej ze skie-

rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie admini-
stracyjnym 

1)  Mam zaświadczenie od lekarza specjalisty sprzed 
29.11.2020 r. o chorobie przewlekłej, na której przebieg 
ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę za-
kaźną będącą przyczyną epidemii /chorobą przewlekłą, 
która ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na choro-

PORADNIK DOTYCZĄCY ZMIAN PRAWNYCH, 
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU 
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POCZĄWSZY  
OD 29 LISTOPADA 2020 R. 

Z PRAC NACZELNEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
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bę zakaźną. Czy to wystarczy, czy muszę mieć opinię leka-
rza Orzecznika ZUS? 

Tak, wydane do 29 listopada 2020 r. zaświadczenia lekarza 
specjalisty są nadal ważne. 

2)  Nie ma zaświadczenia od lekarza specjalisty sprzed 
29.11.2020 r. Czy jeśli zostanę skierowana decyzją adm. 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, to mogę posłużyć się 
zaświadczeniem lekarskim lekarza specjalisty wydanym 
po 29.11.2020 r.? 

Nie, po 29 listopada 2020 r., tego rodzaju zaświadczenie może 
być wydane jedynie przez lekarza Orzecznika ZUS. Jednak proszę 
odwołać się od decyzji, dołączając do odwołania zaświadczenie 
lekarza specjalisty. Być może zostanie uznane, choć nie powinno. 

NRPiP sprzeciwiała się tej regulacji w toku prac parlamen-
tarnych jako zmierzającej do istotnego ograniczenia, czy wręcz 
wykluczenia działania w praktyce tej okoliczności wyłączającej 
skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie admini-
stracyjnym, ale nie zostaliśmy wysłuchani. 

3)  Jaka jest procedura wydania zaświadczenia przez leka-
rza orzecznika ZUS, żeby poświadczyć obciążenie mojej 
osoby chorobą przewlekłą, na której przebieg ma wpływ 
zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą 
przyczyną epidemii /chorobą przewlekłą, która ma wpływ 
na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną, co 
stanowi przeciwwskazanie do skierowania mnie do pracy 
przy zwalczaniu epidemii? 

Procedura nie została ustalona ani w ustawie, ani nie ma 
upoważnienia dla rozporządzeniu, które ją ustali. W czasie 
epidemii dostęp do lekarzy Orzeczników ZUS jest utrudnio-
ny. Należy złożyć wniosek do ZUS – u o umówienie wizyty do 
ZUS-u właściwego wedle miejsca zamieszkania. W odwołaniu 

od ewentualnej decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalcza-
niu epidemii należy powołać się na złożenie tego wniosku 
i brak jego rozpatrzenia oraz wnieść o wstrzymanie natych-
miastowej wykonalności decyzji i zawieszenie postępowania 
do czasu wydania zaświadczenia przez lekarza orzecznika 
ZUS. W odwołaniu należy okazać dokumentację lekarską lub 
zaświadczenie właściwego lekarza specjalisty. 

NRPiP w toku prac parlamentarnych zwracała uwagę na 
braki tego rozwiązania prawnego, w szczególności brak okre-
ślenia trybu wydawania takiego zaświadczenia, ale nie zosta-
liśmy wysłuchani. 

III. Przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwal-
czaniu epidemii o czas choroby, kwarantanny, izolacji w wa-
runkach domowych 

1)  30.11.2020 r. zostałam skierowana na 3 miesiące do pra-
cy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji adm. 
Jeśli zachoruję w czasie tej pracy albo zostanę skierowa-
na na kwarantannę, do izolacji, izolacji w warunkach do-
mowych, to czy będę musiała ten czas odpracować? 

Niestety, od 29 listopada 2020 r. obowiązuje zasada, zgod-
nie z którą choroba czy wskazane przez Panią formy odosob-
nienia, które przypadły w czasie skierowania przedłużają okres 
skierowania. 

NRPiP sprzeciwiała się tej regulacji w toku prac parlamen-
tarnych, ale nie zostaliśmy wysłuchani. 

2)  Zostałam skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii 
przed 29.11.2020 r. Nie mam już prawa odwołania. Jeśli 
zachoruję w czasie tej pracy albo zostanę skierowana na 
kwarantannę, do izolacji, izolacji w warunkach domo-
wych, to czy będę musiała ten czas odpracować? 

Odpowiedź jak w pkt. 1. 
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IV. Wiek jako okoliczność zwalniająca od skierowania do 
pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym 

1)  Jestem pielęgniarzem. Mam 61 lat. Czy mogę zostać skie-
rowany do pracy przy zwalczania epidemii? 

Od 29 listopada 2020 r. został podwyższony wiek dla męż-
czyzn, którego przekroczenie stanowi okoliczność sprzeciwia-
jącą się skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do-
tychczas było to 60 lat. Obecnie jest to 65 lat. 

2)  27.11.2020 r. dostałem decyzję o skierowaniu do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. Jestem pielęgniarzem. Mam 61 lat. 
Czy mogę się odwołać od tej decyzji ze względu na wiek? 

Od 29 listopada 2020 r. obowiązuje wyższe kryterium 
wiekowe dla mężczyzn, które dotyczy wykluczenia od skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jednak do po-
stępowań w sprawie skierowania do pracy przy zwalczaniu 
epidemii, które rozpoczęły się przed 27 listopada 2020 r. 
i się nie uprawomocniły stosuje się wcześniejsze przepisy. 
Dotychczas mężczyźni powyżej 60 roku życia nie mogli być 
skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie admi-
nistracyjnym. Ta właśnie regulacja będzie aktualna w Pana 
przypadku. Może się Pan odwołać od decyzji powołując się 
na wcześniejsze przepisy. 

3)  Jestem pielęgniarzem, skończyłem 65 lat. Chciałbym 
zgłosić się z wnioskiem o skierowanie do pracy przy zwal-
czaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej. Czy 
mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

Tak, po 29 listopada 2020 r. pomimo przekroczenia wieku 
65 lat, można dobrowolnie zgłosić się do pracy przy zwalcza-
niu epidemii w trybie administracyjnym. Co do zasady ukoń-
czenie 65 roku życia przez mężczyzn wyklucza ich skierowanie 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. 
Można jednak dobrowolnie się zgłosić. Czy wojewoda skorzy-
sta z takiej propozycji, zależy od niego. Nie jest nią związany. 

4)  Jestem położną. Skończyłam 60 lat. Chciałabym zgłosić 
się z wnioskiem o skierowanie do pracy przy zwalczaniu 
epidemii w trybie decyzji administracyjnej. Czy mój wnio-
sek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

Dotychczasowy wiek kobiet, który sprzeciwiał się skiero-
waniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie został podwyż-
szony, tak jak w przypadku mężczyzn. 

Po 29 listopada 2020 r. wciąż jest to 60 lat. Jednak kobiety, 
które przekroczyły ten wiek mogą dobrowolnie się zgłosić do 
takiej pracy w trybie administracyjnym. Czy wojewoda skorzy-
sta z takiej propozycji, zależy od niego. Nie jest nią związany. 

V. Rodzicielstwo jako okoliczność zwalniająca od skiero-
wania do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie admini-
stracyjnym 

1)  Samotnie wychowuję dziecko. Dzieckiem może zająć się 
babcia. Chciałabym zgłosić się z wnioskiem o skierowanie do 
pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administra-
cyjnej. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

Tak, od 29 listopada 2020 r. istnieje taka możliwość. Trze-
ba się zgłosić do wojewody i złożyć oświadczenie o zgodzie 
do bycia skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii. Czy 

wojewoda skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. Nie 
jest nią związany. 

2)  Wychowuję z mężem dziecko w wieku powyżej 14 lat. Mąż 
nie pracuje w służbie zdrowia. Czy mogę być skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji admi-
nistracyjnej? 

W takim przypadku skierowany do pracy przy zwalczaniu 
epidemii może być skierowany tylko jeden z rodziców. 

3)  Wychowuję z mężem dziecko w wieku poniżej 14 lat. Mąż 
nie pracuje w służbie zdrowia. Czy mogę być skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji admi-
nistracyjnej? 

Dotychczas taki wiek dziecka, jak w Pani zapytaniu stano-
wił przyczynę niemożliwości skierowania do pracy przy zwal-
czania epidemii w trybie administracyjnym żadnego z rodzi-
ców nawet w przypadku wychowywania przez oboje rodziców. 
Obecnie jednak zmieniły się przepisy, które są wewnętrznie 
sprzeczne. Z jednej strony utrzymano wykluczenie w postaci 
wychowywania dziecka do 14 roku życia. Z drugiej strony prze-
widziano, że w przypadku wychowywania dziecka do 18 lat 
tylko jeden z rodziców może być skierowany do pracy przy 
zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym. Ta ostatnia 
regulacja pojawiła się w toku prac legislacyjnych w związku 
z projektem zniesienia wykluczenia od skierowania do pracy 
przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym ze wzglę-
du na wiek dziecka do 14 lat. Ostatecznie z tego zrezygnowano 
i wiek dziecka do 14 lat pozostaje przesłanką negatywną skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

NRPiP w toku prac parlamentarnych, zwracała uwagę na 
ten błąd prawny, ale nie zostaliśmy wysłuchani. 

4)  Samotnie wychowuję dziecko. Czy mogę być skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji admi-
nistracyjnej? 

Nie, w takim wypadku nie powinna być Pani skierowana 
do pracy przy zwalczaniu epidemii. Takie skierowanie jest 
możliwe tylko za Pani zgodą. Nie musi się Pani na to godzić. 
Jeśli została Pani skierowana do pracy przy zwalczaniu epide-
mii w trybie administracyjnym, to powinna Pani się odwołać, 
wskazując na tę okoliczność w odwołaniu. 

VI. Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu 
epidemii, do której skierowano w trybie administracyjnym 

1)  Zostałam skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii 
w trybie administracyjnym przed 29.11.2020 r. Czy też do-
stanę podwyżkę? 

Niezależnie od terminu skierowania do pracy przy zwal-
czaniu epidemii (terminu wydania decyzji administracyjnej) 
podwyżka jest należna. Wynagrodzenie zasadnicze powinno 
być nie mniejsze, niż dwukrotność wynagrodzenia na danym 
stanowisku przed epidemią. 

2) Słyszałam o podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego 
przy skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 
administracyjnym do 200%. Czy muszę podpisać aneks do umo-
wę? Co, jeśli dyrektor nie wystawi aneksu? 
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Podwyżka wchodzi w życie z mocy prawa. Nie jest koniecz-
ne podpisanie aneksu do umowy o pracę, aby była skuteczna. 

3)  Słyszałam o podwyższeniu wynagrodzenia minimalne-
go przy skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii 
w trybie administracyjnym do 200%. Od kiedy ta podwyż-
ka obowiązuje? 

Już od 29 listopada 2020 r. powinno być naliczane wyna-
grodzenie w podwyższonej stawce. 

VII. Wysokość wynagrodzenia za pracę z pacjentem covi-
dowym 

1)  Pracuję z pacjentem covidowym. Nie zostałam skierowa-
na do tej pracy w trybie administracyjnym. Słyszałam, że 
od 29 listopada 2020 r. wszyscy pracujący z pacjentem 
covidowym mają mieć dodatek do wynagrodzenia 100%. 
Czy to prawda? 

Takiej regulacji ustawowej nigdy nie było. Ustawa z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) przewidy-
wała taki dodatek dla osób pracujących z pacjentem covi-
dowym, ale tylko w podmiotach leczniczych. Ustawa z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) 
zniosła tę regulację. Była to regulacja o tyle dogodna, że pod-
wyższenie wynagrodzenia następowało z mocy prawa. Niepo-
trzebny był aneks do umowy, niepotrzebna była zgoda dyrek-
tora podmiotu leczniczego. 

Pomimo uchylenia tej regulacji aktualne pozostały pole-
cenia Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń. Przysługuje 
ono m.in. pielęgniarkom i położnym pracującym w placów-
kach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które mają 
bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2, ponadto – pracującym w SOR lub 
izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym 
lotniczych zespołach ratownictwa, jak również wykonują-
cym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach 
przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowe-
go, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów 
w kierunku SARS-CoV-2. 

Dodatek przysługuje zarówno w przypadku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, jak w formie umowy cywilno-
prawnej. 

VIII. Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe 
1)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 

Czy jak zachoruję na covid / zostanę skierowana na kwa-
rantannę / izolację / izolację w warunkach domowych, to 
dostanę zasiłek chorobowy 100%? 

Tak, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej świadczący usługi całodobowo, w noclegowniach 
oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej przy zachorowaniu po 29 listopa-
da 2020 r. otrzymają zasiłek chorobowy 100%. 

2)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecz-
nej. Czy jak zachoruję na Covid / zostanę skierowana na 
kwarantannę / izolację / izolację w warunkach to dostanę 
wynagrodzenie chorobowe 100%? 

Tak, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej świadczący usługi całodobowo, w noclegowniach 
oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej przy zachorowaniu po 29 listopa-
da 2020 r. otrzymają wynagrodzenie chorobowe 100%. 

3)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 
Przeszłam Covid /zostałam skierowana na kwarantannę / 
izolację / izolację w warunkach domowych po 5 września 
2020 r. a przed 29 listopada 2020 r. Słyszałam, że mają być 
wyrównania zasiłku chorobowego do 100% wstecz do 
5 września 2020 r. Czy to prawda? 

Wyrównanie wstecz, na jakie Pani wskazuje, nie dotyczy 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
łecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach 
oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w po-
deszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

4)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 
Przeszłam Covid /zostałam skierowana na kwarantannę / 
izolację / izolację w warunkach domowych po 5 września 
2020 r. a przed 29 listopada 2020 r. Słyszałam, że mają 
być wyrównania wynagrodzenia chorobowego do 100% 
wstecz do 5 września 2020 r. Czy to prawda? 

Wyrównanie wstecz, na jakie Pani wskazuje, nie dotyczy 
wynagrodzenia chorobowego i zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi ca-
łodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pacjentami Covidowymi? Czy dostanę zasiłek chorobo-
wy 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę skierowana na 
kwarantannę / izolację / izolację w warunkach domowych? 

W przypadku izolacji – nie. W pozostałych przypadkach tak. 

6)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pacjentami Covidowymi? Czy dostanę wynagrodzenie 
chorobowe 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę skie-
rowana na kwarantannę / izolację / izolację w warunkach 
domowych? 

Niestety nie, wynagrodzenie chorobowe będzie w pod-
stawowym wymiarze. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. 2020, poz. 2112) wprowadzała wynagrodzenie chorobo-
we 100% w opisanych przez Panią przypadkach, a ustawa z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
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ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113), 
która weszła w życie w tym samym dniu zniosła te uprawnienia. 

7)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym z pa-
cjentami Covidowymi? Przeszłam Covid /zostałam skiero-
wana na kwarantannę / izolację / izolację w warunkach do-
mowych po 5 września 2020 r., a przed 29 listopada 2020 r. 
Słyszałam, że mają być wyrównania zasiłku chorobowe-
go do 100% wstecz do 5 września 2020 r. Czy to prawda? 

Tak, z wyłączeniem izolacji. 

8)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym 
z pacjentami Covidowymi? Przeszłam Covid /zostałam 
skierowana na kwarantannę / izolację / izolację w warun-
kach domowych po 5 września 2020 r. a przed 29 listopa-
da 2020 r. Słyszałam, że mają być wyrównania wynagro-
dzenia chorobowego do 100% wstecz do 5 września 2020 
r. Czy to prawda ? 

Niestety nie. Wyrównanie wstecz dotyczy tylko zasiłku cho-
robowego we wskazanych przez Panią przypadkach, z wyłą-
czeniem izolacji. 

9)  Słyszałam o wyrównaniu zasiłku chorobowego wstecz do 
5 września 2020 r. Czy ZUS sam mi wyśle pieniądze, czy 
trzeba złożyć wniosek? 

Trzeba złożyć wniosek do ZUS (Oddziału ZUS u, który prze-
słał przelew z zasiłkiem chorobowym, którego dotyczy wyrów-
nanie). ZUS nie dokona wyrównania z urzędu. 

Wystarczy proste pismo z powołaniem się na przyznany za-
siłek, podaniem własnych danych osobowych, datą przelewu 
z pierwotnie wypłaconym zasiłkiem i prośbą o wyrównanie. 
Nie trzeba podawać, żadnych podstaw prawnych. 

IX. Klauzula dobrego samarytanina 
1)  30 listopada 2020 r. zdarzył mi się błąd przy opiece nad 

pacjentem Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniejsze 

traktowanie w postępowaniu karnym ze względu na epi-
demię? 

Tak, od 29 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. klauzula 
dobrego samarytanina. Dotyczy ona wyłącznie opieki nad pa-
cjentem Covidowym. Jednak sam fakt epidemii nie zwalnia 
z odpowiedzialności. Muszą wystąpić „szczególne okoliczno-
ści”. Nie są one ściśle określone. Wydaje się, że należy przez nie 
rozumieć m. in. niedobory kadrowe, błędy w organizacji pracy, 
niedostatki w wyposażeniu i zaopatrzeniu. Należy powoływać 
się na wszystkie nadzwyczajne okoliczności, które nie wystąpi-
łyby w pracy poza epidemią. Ostatecznie znaczenie tego sfor-
mułowania wypracowane zostanie w orzecznictwie sądów. 

2)  Na początku epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad pa-
cjentem Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniejsze trak-
towanie w postępowaniu karnym ze względu na epidemię? 

W prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą sto-
suje się ten przepis ustawy, który w momencie orzekania jest 
bardziej korzystny dla oskarżonego. Stąd, pomimo tego, że 
klauzula dobrego samarytanina obowiązuje od 29 listopada 
2020 r., to de facto powinna być stosowana do zdarzeń, które 
miały miejsce od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego, czyli od 14 marca 2020 r. 

3)  W czasie epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad pa-
cjentem nie Covidowym. Czy mogę liczyć na łagodniejsze 
traktowanie w postępowaniu karnym ze względu na epi-
demię? 

Niestety klauzula dobrego samarytanina dotyczy tylko 
opieki nad pacjentem Covidowym. 

NRPiP niezmiennie apeluje do ustawodawcy o złagodzenie 
odpowiedzialności karnej również w przypadku opieki nad pa-
cjentami innymi niż Covidowi, argumentując, że epidemia ma 
wpływ na stan całe służby ochrony zdrowia, a nie wyłącznie 
w segmencie bezpośrednio skierowanym do opieki nad pacjen-
tem Covidowym. Jak dotąd nie zostaliśmy wysłuchani. 
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Ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie leczni-
czym oraz:

• odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach 
domowych, jeśli wynikają one ze styczności z osobami 
chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywa-
niem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym 
podmiocie

albo
• jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdol-

ność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie ma 
od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego 
w wysokości 100% podstawy wymiaru.

80% podstawy wymiaru. Mimo, że pani Zofia jest zatrudniona 
w podmiocie leczniczym, nowe przepisy nie mają w jej przypad-
ku zastosowania, ponieważ jej niezdolność do pracy nie była 
spowodowana COVID-19 i nie powstała w związku z wykonywa-
niem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 
leczniczym.

Jeżeli ubezpieczony otrzymał zasiłek chorobowy w wy-
sokości niższej niż 100% przed wejściem w życie nowych 
przepisów, a więc od 5 września do 28 listopada, a spełnione 
są przedstawione wyżej warunki, na wniosek ubezpieczone-
go przelicza się zasiłek i wypłaca wyrównanie do 100% pod-
stawy wymiaru.

Również gdy pracownik otrzymał w tym okresie wyna-
grodzenie chorobowe, na jego wniosek – przelicza się wypła-
cone wynagrodzenie za czas choroby, zamienia je na zasiłek 
chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru i wypłaca 
wyrównanie.

Przykład 2
Pani Elżbieta jest lekarzem w szpitalu. Od 5 do 30 paździer-

nika 2020 r. odbywała kwarantannę a następnie izolację w wa-
runkach domowych, które zostały spowodowane stycznością 
z chorymi na COVID-19 pacjentami w szpitalu. Ponieważ była 
to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalenda-
rzowym, za ten okres otrzymała wynagrodzenie chorobowe 
w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pani Elżbieta wystąpi-
ła 2 grudnia z wnioskiem o wypłatę wyrównania świadczenia 
chorobowego. Pracodawca wypłaconą jej kwotę potraktował 
jako zasiłek chorobowy, obliczył należny zasiłek chorobowy 
w wysokości 100% i wypłacił Pani Elżbiecie w grudniu 2020 r. 
różnicę między kwotą 100%, a wypłaconą jej kwotą 80%. Pra-
codawca złożył za grudzień 2020 r. za Panią Elżbietę dokumen-
ty rozliczeniowe korygujące.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku choro-
bowego w wysokości 100%?

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym i osoby 
zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
łecznej.

ZASIŁEK CHOROBOWY
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, 
których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach 
domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym 
– zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.

WAŻNE
Jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracow-

nik (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
o pracę), który jest zatrudniony w podmiocie leczni-
czym ma prawo do zasiłku chorobowego w wysoko-
ści 100% podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczer-
pał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu 33 lub 
14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy z powodu choroby,o którym mowa w art. 92 
Kodeksu pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpie-
czeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. 
pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Przykład 1
Pani Zofia pracuje jako pielęgniarka w przychodni. 5 grudnia 

2020 r. źle się poczuła i lekarz stwierdził u niej objawy zapalenia 
gardła. Lekarz wystawił pani Zofii zwolnienie lekarskie na okres 
od 5 do 15 grudnia. Ponieważ była to jej pierwsza niezdolność 
do pracy w tym roku kalendarzowym, za okres objęty zwolnie-
niem lekarskim otrzyma wynagrodzenie chorobowe wysokości 
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Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez płatnika 
składek:

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
STWIERDZONA NA PODSTAWIE: DOKUMENTY

1. zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)
2.  zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku 

z izolacją  izolatorium lub szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy 
jest spowodowana COVID-19 (w sytuacjach wątpliwych ZUS 
może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od 
lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy 
z COVID-19).

1. zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)
2. zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) –
3. w związku z izolacją w izolatorium lub szpitalu

Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza
(w części Uwagi), że:
ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym

albo
ubezpieczony wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej 
pomocy społecznej

oraz
niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego 
powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo
niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego 
powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

1.  informacja z systemu EWP o poddaniu 
ubezpieczonego obowiązkowi kwarantanny 
lub izolacji w warunkach domowych w związku 
z COVID-19

Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza
(w części Uwagi), że:
ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym

albo
ubezpieczony wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej 
pomocy społecznej

oraz
obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach 
domowych wynika ze styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo
obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach 
domowych wynika ze styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy 
społecznej.
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Pracownik (zleceniobiorca), który otrzymał zaświadcze-
nie lekarskie e-ZLA w związku z COVID-19 składa swojemu 
płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświad-
czenie, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

Płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek 
(Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony 
jest zatrudniony w podmiocie leczniczym albo w jednostce or-
ganizacyjnej pomocy społecznej oraz że jego niezdolność do 
pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wyni-
kających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo w jed-
nostceorganizacyjnej pomocy społecznej i przekazuje – wraz 
z oświadczeniem ubezpieczonego – do ZUS.

Płatnik składek (podmiot leczniczy lub jednostka organiza-
cyjna pomocy społecznej), po otrzymaniu na profilu płatnika 
składek na PUE ZUS informacji, że pracownik (zleceniobiorca), 
został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach do-
mowych, ustala, czy kwarantanna lub izolacja w warunkach 
domowych ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami 
chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaną pra-
cą, wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), 
w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony jest zatrudniony 
w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej po-

mocy społecznej oraz że obowiązkowa kwarantanna lub izola-
cja ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo 
w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz przekazu-
je to zaświadczenie do ZUS.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem portalu 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypad-
ku skan lub zdjęcie oświadczenia ubezpieczonego, potwier-
dzonego za zgodność z oryginałem, płatnik składek dołącza 
do zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a.

PODSTAWA PRAWNA
[1] Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie nie-

których ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kry-
zysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 2113).

[2] Jednostki, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
STWIERDZONA NA PODSTAWIE: DOKUMENTY

1. zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)
2.  zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku 

z izolacją w izolatorium lub szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest 
spowodowana COVID-19 (w sytuacjach wątpliwych płatnik składek 
może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od 
lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy 
z COVID-19).

1.  zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) zaświadczenia 
lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją 
w izolatorium lub szpitalu

Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem 
leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej,  
że niezdolność do pracy ubezpieczonego:

powstała w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo
powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

3.  Informacja na profilu płatnika składek na PUE 
ZUS o poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi 
kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych 
w związku z COVID-19

Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem 
leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej, że 
obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych:

wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu 
COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo
wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez płatnika 
składek:
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ARTYKUŁ 92 KODEKSU PRACY – CO TO JEST? 

Artykuł 92 Kodeksu Pracy zawiera informację na temat 
zasad wypłacenia wynagrodzenia chorobowego w przy-
padku pracownika niezdolnego do pracy. W treści znaj-
dziemy również wzmiankę dotyczącą zasad świadczenia 
na zasiłek chorobowy. Jednak w jego przypadku istnieje 
ustawa, która z góry określa wysokość świadczeń z ubez-
pieczenia społecznego w razie macierzyństwa lub choroby 
z dn. 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636, roz-
dział 2, art. 4–17). 

Według Art. 92 Kodeksu Pracy wynagrodzenie chorobo-
we pracownika występuje w przypadku:

1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą za-
kaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok 
życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, 
chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy pra-
wa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu; 

2. w wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo cho-
roby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym 
w pkt 1 – pracownik zachowuje do 100% wynagrodzenia; 

3. poddaniu się niezbędnym badaniom lekarskim prze-
widzianym dla kandydatów dawcy komórek, tkanek i na-
rządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 
tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pra-
cownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Na pracodawcę, który zgłasza do ubezpieczenia zdro-
wotnego więcej niż 20 osób, nałożony jest obowiązek wy-
płacania wynagrodzenia chorobowego. W sytuacji, jeśli 
ilość ubezpieczonych pracowników jest mniejsza, wyna-
grodzenie wypłaca Zarząd Ubezpieczeń Społecznych. Pra-

codawca ma również obowiązek ubezpieczyć pracownika 
w ciągu 7 dni od pierwszego dnia pracy, zgłaszając go do 
Ubezpieczenia ZUS. Podwładny po 30 dniach pracy naby-
wa pełnoprawną możliwość do wynagrodzenia chorobo-
wego. 

Art. 92 Kodeksu Pracy – wynagrodzenie chorobowe 
a zasiłek. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek należy się 
osobie, która zatrudniona jest na umowę o pracę. W innym 
przypadku jest to niestety niemożliwe. Wynagrodzenie cho-
robowe przyznawane jest osobie, która przebywa na zwol-
nieniu do 33 dni. W tym czasie pracownik otrzymuje 80 pro-
cent podstawy wymiaru wynagrodzenia za każdy dzień, 
wyłączając dni wolne od pracy. Jednak już od 34. dnia 
możliwe jest uzyskanie zasiłku chorobowego, który wypła-
cany jest na zasadach ściśle określonych w ustawie o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
macierzyństwa lub choroby. W sytuacji, gdy przyczyną nie-
zdolności do pracy jest wypadek przy pracy bądź choroba 
zawodowa, pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia już 
od 34 dnia zwolnienia lekarskiego. 

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe zgodnie 
z Art. 92 Kodeksu Pracy? 

Według Art. 92 Kodeksu Pracy pracownik posiada pełne 
prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości: 

– 70% miesięcznego wynagrodzenia – hospitalizacja 
przekracza 33 dni pracy 

– 80% miesięcznego wynagrodzenia – w wyniku cho-
roby, która dyskwalifikuje go z obowiązku wykonywania 
pracy 

– 100% miesięcznego wynagrodzenia – niezdolność do 
pracy jest przyczyną ciąży lub choroby przy pracy. 

W przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, za-
siłek chorobowy należy się już od 14 dnia zwolnienia lekarskie-
go, zgodnie z zasadami opisanymi w odrębnych przepisach.

INFORMACJA
Ubezpieczonym zatrudnionym w podmiocie leczniczym 

albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej świad-
czącej usługi całodobowo, noclegowni albo innej placówce za-
pewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, którzy:

odbywają kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach 
domowych, jeśli wynikają one ze styczności z osobami chory-
mi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie/jednostce,

albo
są niezdolni do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta 

powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z zatrudnienia w tym podmiocie/jednostce, przysługuje prawo 
do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podsta-
wy wymiaru przysługuje także ubezpieczonym, którzy wyko-
nują zadania członka ochotniczej straży pożarnej i którzy:

odbywają kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach 
domowych, jeśli powstały one w związku z wykonywaniem za-
dań członka ochotniczej straży pożarnej,

albo
u których stwierdzono zakażenie lub zachorowanie na 

chorobę zakaźną (m.in. COVID-19), jeżeli zakażenie lub zacho-
rowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań członka 
ochotniczej straży pożarnej.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru 
przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, 
zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie 
(np. zleceniobiorcy).

W przypadku podania w oświadczeniu nieprawdziwych 
danych lub wprowadzenia w błąd podmiotu wypłacającego 
zasiłek, wypłacony zasiłek zostanie uznany za świadczenie po-
brane nienależnie, które podlega zwrotowi.
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Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy 
/kwarantanna /izolacja/izolacja domowa jest spowodowana COVID-19 

OŚWIADCZENIE
ubezpieczonego zatrudnionego w podmiocie leczniczym/zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej 

/wykonującego zadania członka ochotniczej straży pożarnej/*,  
że niezdolność do pracy/ kwarantanna/izolacja/izolacja domowa/* jest spowodowana COVID-19 

Instrukcja wypełniania

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
Podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Dane wnioskodawcy

PESEL 

Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego  
tożsamość Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię  
i numer innego dokumentu

Imię Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej
Możesz podać numer telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie

Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane świadczenie 

Dane dotyczące niezdolności do pracy/kwarantanny/izolacji/izolacji domowej/*

Okres niezdolności od  do 
 
 dd / mm / rrrr dd / mm / rrrr

Oświadczam, że: 

  moja niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19/inną chorobę zakaźną/*i powstała w związku z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym/zatrudnienia w jednostce pomocy społecznej/wykony-
waniem zadań członka OSP/*

  obowiązkowa kwarantanna/izolacja/izolacja domowa/*wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 
w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym/zatrudnienia w jednostce 
pomocy społecznej/wykonywaniem zadań członka OSP/*

  wykonuję pracę w podmiocie leczniczym/jednostce pomocy społecznej (wypełnia tylko osoba prowadząca działalność po-
zarolniczą)/*,

Data 

 dd / mm / rrrr Czytelny podpis osoby, która składa oświadczenie

*/niepotrzebne skreślić
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 
poz. 666, z późn. zm.) dokumentacja medyczna może być pro-
wadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. 
Biorąc pod uwagę kierunek zmian jakie zachodzą w szeroko 
rozumianej cyfryzacji w ochronie zdrowia ustawodawca, jako 
podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej 
wskazał postać elektroniczną. Stanowi o tym § 1 ust. 2 ww. roz-
porządzenia, zgodnie z którym dokumentacja może być prowa-
dzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak 
stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwia-
ją prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Przy 
czym przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy 
rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak 
i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci 
elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatyczne-
go, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przepis § 72 ust. 1 ww. 
rozporządzenia nie nakłada na podmioty udzielające świad-
czeń zdrowotnych obowiązku prowadzenia dokumentacji me-
dycznej w postaci elektronicznej, a jedynie wskazuje, iż do koń-
ca 2020 r. możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej 
na dotychczasowych zasadach, tj. na zasadach uregulowanych 
w uprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzo-
rów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. poz. 2069), które zostało zmienione rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r, w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.).

Mając zatem powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż 
po 1 stycznia 2021 r. co do zasady, podmioty udzielające świad-

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
PROWADZENIA 
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

czeń zdrowotnych powinny prowadzić dokumentację medycz-
ną w postaci elektronicznej. W przypadku braku warunków 
organizacyjno-technicznych dopuszczalne jest prowadzenie 
jej w postaci papierowej. Jednakże mając na uwadze kierunek 
zmian zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, zachęcamy, 
aby dostosować warunki w podmiotach do możliwości prowa-
dzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Wyjątek od powyższej reguły swobody wyboru w jakiej 
postaci podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medycz-
ną, stanowi elektroniczna dokumentacja medyczna, którą, 
zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o sy-
stemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
702, z późn. zm.) stanowią dokumenty wytworzone w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo 
z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 
integralności danych dostępnego w systemie teleinforma-
tycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych:

1. recepty,
2.  dokumenty określone w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 13a ustawy o systemie informacji 
3.  w ochronie zdrowia tj. określone w rozporządzeniu Mi-

nistra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów 
elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 941, z późn. zm.),

4.  skierowania określone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 59aa ust. 2 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.), które winny być prowadzone w formatach zamiesz-
czonych w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw zdrowia.

ŹRÓDŁO – MZ WWW.GOV.PL 

W nawiązaniu do licznych wątpliwości oraz pytań zgłaszanych przez przedstawicieli 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą do Ministerstwa Zdrowia,  
poniżej przekazujemy komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji  
medycznej od 1 stycznia 2021 r.
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DANE STATYSTYCZNE
POZYSKANE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
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ZESTAWIENIE UDZIELONYCH 
REFUNDACJI W 2020 R.Zestawienie udzielonych refundacji 

w 2020 r. 
 

 

 

13 500 zł

38 000 zł

14 000 zł

9 000 zł 2 888 zł

Szkolenia specjalizacyjne
Chirurgiczna
– 5 osób

Internistyczna
– 17 osób

Epidemiologiczna
– 7 osób

Operacyjna
– 3 osoby

Rodzinna
– 1 osoba

6 475 zł

175 zł

600 zł

3 753 zł

1 440 zł

250 zł

Kursy specjalistyczne RKO dla pielęgniarek
i położnych – 28 osób

EKG u dorosłych
– 1 osoba

Leczenie ran
– 2 osoby

Wywiad i badanie
fizykalne – 14 osób

Endoskopia
– 4 osoby

Ordynowanie leków
i wypisywanie recept
– 1 osoba

33 osoby – łączna kwota 77 388 zł 

50 osób – łączna kwota 12 693 zł 
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Łączna kwota udzielonych refundacji 361 641,50 zł 

1 200 zł

Kursy kwalifikacyne

Pielęgniarstwo
operacyjne dla
pielęgniarek

2 osoby – łączna kwota 1 200 zł

62 000 zł

190 000 zł

15 000 zł

Studia magisterskie II stopnia i pomostowe

Studia
magisterskie  
I TRANSZA
– 31 osób
Studia
magisterskie
II TRANSZA
– 95 osób
Studia
pomostowe
– 10 osób

136 osób – łączna kwota 267 000 zł
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34 200 zł

58 062 zł

9 496 zł

Działalność informacjno-wydawnicza

Magazyn Pielęgniarki
i Położnej
– nakład 300 szt.

Biuletyn
Informacyjny
– 6 numerów

Kalendarze
Trójdzielne – ścienne
nakład 500 szt.Łączna kwota 101 758 zł

75 200 zł

800 zł

Zapomogi finansowe

pomoc dla członków
OIPiP

pomoc poza OIPiP

Łączna kwota 76 000 zł
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 Łączna kwota zestawionych kosztów  

542 759,50 zł 

3 360 zł

Konferencje do 12 marca 2020 r.

Konferencje wyjazdowe

3 osoby – łączna kwota 3 360 zł



PODARUJ 1%
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Czasami można wyleczyć.
Często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




