
123 Anywhere St., Any City,
State, Country 12345
www.reallygreatsite.com

80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w
innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r.
albo miesiąc poprzedzający ten, w kt�rym pracownik został objęty
ograniczeniem, albo
50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w
kt�rym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. 
w przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym
szpitalu - 50% wysoko�ci miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby
w szpitalu na dzie� udostępniania informacji.

Na stronie NFZ wła�nie pojawiła się informacja na temat dodatkowych
wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu. Ma by� to
rekompensata za pracę tylko w plac�wkach zajmujących się pacjentami
zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 
Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w wykazie, o kt�rym mowa w art.
7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczeg�lnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor�b zaka�nych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) – (podmiot
umieszczony w wykazie podmiot�w) >>udzielającego �wiadcze� opieki zdrowotnej
>>w rodzaju leczenie szpitalne >>wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 lub, w kt�rego >>wyodrębnionej kom�rce organizacyjnej udzielane są
�wiadczenia opieki zdrowotnej >>wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19, opracowuje >>wykaz stanowisk pracy, na kt�rych osoby wykonujące
zaw�d medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalno�ci leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), mają >>bezpo�redni kontakt
z pacjentami z >>podejrzeniem lub >>zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym
>>uczestniczą w ich transporcie.
 
Przekazanie osobie wykonującej zaw�d medyczny >>informacji o tym, że znalazła
się ona w wykazie stanowisk >>stanowi podstawę do zaprzestania >>w okresie 
w niej wskazanym >>�wiadczenia pracy na podstawie innej niż stosunek pracy
>>wykonywania zawodu medycznego w formie praktyki zawodowej.
 
Rekompensata ma wynosi�

 
Jednocze�nie kwota rekompensaty nie może by� >>niższa niż 50% wynagrodzenia
zasadniczego pracownika medycznego >>w szpitalu, >>w kt�rym będzie objęty
ograniczeniem za marzec 2020 r. 
 
W przypadku, gdy pracownik ten >>nie był w tym czasie zatrudniony w danym
szpitalu - 50% wysoko�ci miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby
>>w szpitalu >>na dzie� udostępniania informacji, oraz >>nie może by� wyższa
niż 10 tys. zł.
 
Wszystkie szczeg�ły, w tym wzory dokument�w znajdziecie
tutaj: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-
wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-
miejscu,7721.html
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