OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZARZĄD KRAJOWY
Warszawa, dn. 19 marca 2020 r.

Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
proszę o przyjęcie poniższych uwag i uwzględnienie ich w procesie realizowanego przeglądu
przepisów prawa pracy dla potrzeb dostosowania zapisów do nadzwyczajnego stanu epidemicznego
w Polsce i walki z koronawirusem SARS-Cov-2 :
1/ Mam nadzieję, że na poziomie Rządu RP co do zasady jest już akceptowana konieczność zmiany
przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzenia pracowników medycznych świadczących pracę przy
zwalczaniu zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-Cov-2.
W naszym przekonaniu w tym celu w trybie pilnym powinna zostać zmieniona ustawa z dnia 8
czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1471). Ustawa ta
określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący
zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja tej ustawy powinna
wymusić na pracodawcach czasowy wzrost dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego
określonych grup zawodowych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (pewnie także
w systemie PRM), które narażone są na walkę z epidemią. Aby wzrost wynagrodzeń był rzeczywisty
i proporcjonalny w całym kraju potrzebny jest przepis nakazujący pracodawcom podnieść na czas
określony obecne wynagrodzenia zasadnicze np. od marca 2020r. o określony procentowo wskaźnik.
Jednocześnie nie można pozostawić kwestii ponoszenia ciężarów tego wzrostu wyłącznie na
pracodawcach, stąd też na ten cel Rząd RP – i to w trybie natychmiastowym – powinien wyasygnować
nadzwyczajne środki z budżetu Państwa lub stworzyć fundusz celowy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie
ul. Podwale 11 lok. 311 | 00–252 Warszawa tel. (022) 504 42 67 | 504 42 69 | fax. (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.com.pl | www.ozzpip.com.pl

NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133

2/ Zwracamy również uwagę, na obecne brzmienie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który miałby zastosowanie w przypadku ogłoszenia stanu
epidemii. Zgodnie z art. 47 ust. 10 tej ustawy osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji
wojewody przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150%
przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie
wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma
takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe 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. Jak zatem należy rozumieć użyty
w ustawie zwrot „wyłącznie”? Czy pracownicy skierowani przymusowo do pracy w innych
podmiotach pozbawieni będą prawa do pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego (dodatki za prace
w porze nocnej, święta, dodatki stażowe, premie, świadczenia należne z tytułu pracy w nadgodzinach,
dyżurach medycznych itp.)? Zapis wydaje się być niejednoznaczny bowiem różnicuje prawa
pracownicze pracowników skierowanych przymusowo do pracy z uprawnieniami wynikającymi
z wewnętrznych przepisów prawa pracy danego pracodawcy gwarantowanymi dla swoich własnych
pracowników. Jednocześnie nie wyobrażamy sobie sytuacji, że „stali” pracownicy danego pracodawcy
będą wynagradzani na poziomie o 50% niższym niż pracownicy delegowani. Zagrożenia epidemiczne
są identyczne dla własnych pracowników jak i dla pracowników delegowanych, zatem wynagrodzenia
muszą być wyrównane w okresie walik z epidemią i muszą wzrosnąć.
3/ Za celowe uważamy znowelizowanie ustawy z dnia 30-10-2002r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1205) i zrównanie
zakażenia i skutków zakażenia pracowników medycznych koronawirusem SARS-Cov-2 podczas
wykonywania obowiązków służbowych z wypadkiem przy pracy, a w konsekwencji ustalanie
i wypłacanie na rzecz tych pracowników identycznych świadczeń jak z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
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