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Na jakie wynagrodzenie, dodatki i
gwarancje mogą liczyć pielęgniarki,
które dostały powołanie do pracy w
związku z epidemią
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Resort zdrowia informuje o zasadach i warunkach skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym
skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej. NIPiP
wyraziła swój niepokój tym, jak w rzeczywistości wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag do
aktualnie bardzo niedoskonałej procedury. Pismo przekazano także do MZ i GIS.
W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przesłało Informacje na temat zasad i warunków skierowania do
pracy przy zwalczaniu epidemii.
MZ przypomniało m.in. podstawę prawną, kto może i kto nie może być skierowany do pracy przy
zwalczaniu epidemii a także kto może takie skierowanie wydać.
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3
miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
Podmiot, o którym mowa w decyzji o skierowaniu, nawiązuje z osobą skierowaną do pracy stosunek
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pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
Wynagrodzenie

Ministerstwo Zdrowia w stanowisku przekazanym wojewodom rekomenduje ustalenie
wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 150% kwoty wynagrodzenia, które osoba skierowana
do pracy otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym została skierowana, przy czym nie
więcej niż kwota tego wynagrodzenia plus 10 000 zł.
Ważne jest, że kwota tego wynagrodzenia nigdy nie może być niższa od określonych w ustawie
dolnych limitów, tj.:
1. nie może być niższa niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na
stanowisku pracy, na które osoba ta została skierowana;
2. nie może być niższa niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu
epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o
skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Wynagrodzenie pracownika skierowanego do pracy w przedmiotowym trybie nie może być niższe niż
wynagrodzenie otrzymane przez tę osobę w miesiącu poprzedzającym, bez względu na podstawę
zatrudnienia (stosunek pracy czy umowa cywilnoprawna), jak również bez względu na to czy osoba
skierowana była zatrudniona w jednym czy kilku miejscach pracy. Należy zatem brać pod uwagę cały
zarobek wynikający z zatrudnienia osoby skierowanej do pracy, który utraciła ona w związku ze
skierowaniem do pracy w innym podmiocie leczniczym.
Wynagrodzenie pracownika skierowanego nie może być niższe niż łączne wynagrodzenie (tj.
wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia np. dodatki za pracę w nocy, za
dyżur medyczny), które osoba ta otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana
została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Wynagrodzenie określone w sposób wskazany powyżej, spełniające co najmniej gwarantowane
ustawowo minima powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy o pracę.
Przykłady:
1. Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła 6000 zł (3 000 zł
wynagrodzenia zasadniczego i 2000 zł dodatku za dyżury w jednym podmiocie oraz 1000 zł za
dyżury w drugim podmiocie na podstawie kontraktu), a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze
na stanowisku pracy, na które została skierowana wynosi 3000 zł, jej wynagrodzenie w miejscu
skierowania, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia powinno wynosić 9000 zł
2. Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła na podstawie umowy
cywilnoprawnej 25 000 zł, a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy, na
które została skierowana wynosi 7000 zł, jej wynagrodzenie w miejscu skierowania, zgodnie z
rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, powinno wynosić 35 000 zł
3. Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła 5 000 zł, a przeciętne
wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy, na które została skierowana wynosi 6000 zł, jej
wynagrodzenie w miejscu skierowania, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, powinno
wynieść 7 500 zł. Jednak ze względu na dolny limit ustawowy, wynagrodzenie wynosi w tym
przypadku 9 000 zł.
Dodatkowe koszty
Osobie skierowanej do pracy przy epidemii przysługuje ponadto zwrot kosztów przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości
należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na
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obszarze kraju, opisanych poniżej
Koszty przejazdu

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu w
wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz
ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej
przez tę osobę ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.
Koszty zakwaterowania
Za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu
epidemii przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za
jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj.: 20 × 30 zł = 600 zł. W uzasadnionych
przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w
wysokości przekraczającej podany limit.
Osobie, której nie zapewniono bezpłatnego noclegu i która nie przedłożyła rachunku za hotel,
przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, tj. 45 zł. Ryczałt ten przysługuje jednak
w sytuacji, gdy nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli
pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub
czasowego pobytu.
Koszty wyżywienia
Dieta w czasie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, przeznaczona na pokrycie
zwiększonych kosztów wyżywienia, wynosi 30 zł za dobę. Wysokość diety zależy przy tym od czasu na
jaki osoba została skierowana do pracy Należność z tytułu diet oblicza się w sposób przedstawiony
poniżej.
Okres pracy na podstawie skierowania
Wysokość diety
1) skierowanie trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin
dieta nie przysługuje
b) od 8 do 12 godzin
przysługuje 50% diety, tj. 15 zł
c) ponad 12 godzin
przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł
2) skierowanie trwa dłużej niż dobę
a) za każdą dobę
przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł
b) za niepełną, ale rozpoczętą dobę i wynosi:
- do 8 godzin
przysługuje 50% diety, tj. 15 zł
- ponad 8 godzin
przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł
Inne gwarancje dla osób skierowanych przy pracy przy epidemii
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany
udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w ww. decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
Z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy
stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje
podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku
zmiany lub uchylenia decyzji. Aktualne pozostają natomiast przepisy kodeksu pracy dotyczące
wygaśnięcia stosunku pracy.
Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii
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wykupione zostaną dla nich polisy ubezpieczeniowe.

Poza tym dzięki współpracy NRPiP z Naczelną Radą Adwokacką będzie udzielona bezpłatna pomoc
prawna pielęgniarkom i położnym, na które zostały nałożone kary ﬁnansowe w związku z odmową
stawienia się do pracy w związku z decyzją Wojewody. Pomoc można uzyskać pod numerem:
22-505-25-02.
Źródło: NIPIP

https://www.medexpress.pl/na-jakie-wynagrodzenie-dodatki-i-gwarancje-moga-liczyc-pielegniarki-ktore-dostaly-powolanie-d
o-pracy-w-zwiazku-z-epidemia/77499

