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PORADNIK DOTYCZĄCY ZMIAN PRAWNYCH,  

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

POCZĄWSZY OD 29 LISTOPADA 2020 R. 
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* * * 

 

I. Wprowadzenie  

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i 

położnych. Zostały one wprowadzone 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 przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).  

 

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z 

epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do 

skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej 

(ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia 

(ad. VII).  

 

Pierwsza ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy – 100% i wynagrodzenie chorobowe 

100% dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali 
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skierowani na kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związku z 

wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad. VIII). Taka sama regulacja dotyczy 

pracowników domów pomocy społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę 

uprawnionych, 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 obciążenia chorobą, stanowiącą 

podstawę do zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), 

podwyższenia 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 dotychczas sprzeciwiały się temu. 

Wreszcie, przewidziano przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu 

epidemii, jeśli w czasie jego trwania powstała niezdolność do pracy, o czas jej trwania 

(ad. III).  

 

Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialności karnej w związku z opieką nad 

pacjentem covidowym (tzw. klauzula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia 

konieczne jest działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie znajdzie ona 

zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezachowania reguł ostrożności.  

 

Poniżej, w przystępny sposób, prezentujemy poruszoną powyżej tematykę, w 

pytaniach i odpowiedziach.  

 

II. Sposób poświadczenia o chorobie zwalniającej ze skierowania do pracy przy 

zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym  

 

1) Mam zaświadczenie od lekarza specjalisty sprzed 29.11.2020 r. o chorobie 

przewlekłej, 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. Czy to wystarczy, czy muszę mieć 

opinię lekarza Orzecznika ZUS? 

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

ważne.  
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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 parlamentarnych jako 

zmierzającej do istotnego ograniczenia, czy wręcz wykluczenia działania w 

praktyce tej okoliczności wyłączającej skierowanie do pracy przy zwalczaniu 

epidemii w trybie administracyjnym, ale nie zostaliśmy wysłuchani.  

 

3) Jaka jest procedura wydania zaświadczenia przez lekarza 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 przeciwskazanie 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 utrudniony. Należy złożyć wniosek do ZUSu o umówienie wizyty do 

ZUSu właściwego wedle miejsca zamieszkania. W odwołaniu od ewentualnej 

decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii należy powołać się na 

złożenie tego wniosku i brak jego rozpatrzenia oraz wnieść o wstrzymanie 

natychmiastowej 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 określenia trybu wydawania takiego 

zaświadczenia, ale nie zostaliśmy wysłuchani.   

 

III. Przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii o czas 

choroby, kwarantanny, izolacji w warunkach domowych 

 

1) 30.11.2020 r. zostałam skierowana na 3 m-ce do pracy przy zwalczaniu epidemii 

na podstawie decyzji adm. Jeśli zachoruję w czasie tej pracy albo zostanę 

skierowana na kwarantannę, do izolacji, izolacji w warunkach domowych, to czy 

będę musiała ten czas odpracować? 

Niestety, od 29 listopada 2020 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą choroba czy 

wskazane przez Panią formy odosobnienia, które przypadły w czasie skierowania 

przedłużają okres skierowania.  
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NRPiP sprzeciwiała się tej regulacji w toku prac parlamentarnych, 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 domowych, to czy 

będę musiała ten czas odpracować? 

 

Odpowiedź jak w pkt. 1. 

 

IV. Wiek jako okoliczność zwalniająca od skierowania do pracy przy zwalczaniu 

epidemii w trybie administracyjnym 

 

1) Jestem pielęgniarzem. Mam 61 lat. Czy mogę zostać skierowany do pracy przy 

zwalczania epidemii? 

Od 29 listopada 2020 r. został podwyższony wiek dla mężczyzn, którego 

przekroczenie stanowi okoliczność sprzeciwiającą się skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii. Dotychczas 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 skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Jednak do postępowań 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 administracyjnym. 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 zwalczaniu 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 zwalczaniu epidemii w trybie 

administracyjnym. Co do zasady ukończenie 65 roku życia przez mężczyzn 

wyklucza ich skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 

administracyjnym. Można jednak dobrowolnie się zgłosić. Czy wojewoda 

skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. Nie jest nią związany. 
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4) Jestem położną. Skończyłam 60 lat. Chciałabym zgłosić się z wnioskiem o 

skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej. 

Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

 

Dotychczasowy wiek kobiet, który sprzeciwiał się skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii nie został podwyższony, 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 skorzysta z takiej propozycji, zależy od niego. Nie jest nią 

związany. 

 

V. Rodzicielstwo jako okoliczność zwalniająca od skierowania do pracy przy 

zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym 

 

1) Samotnie wychowuję dziecko. Dzieckiem może zająć się babcia. Chciałabym 

zgłosić się z wnioskiem o skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie 

decyzji administracyjnej. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? 

 

Tak, od 29 listopada 2020 r. istnieje taka możliwość. Trzeba 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 administracyjnej? 

 

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 administracyjnej? 

Dotychczas taki wiek dziecka, jak w Pani zapytaniu stanowił przyczynę 

niemożliwości skierowania do pracy przy zwalczania epidemii w trybie 

administracyjnym żadnego z rodziców 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 przewidziano, że w przypadku wychowywania dziecka do 

18 lat tylko jeden z rodziców może być skierowany do pracy przy zwalczaniu 
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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 względu na wiek 

dziecka do 14 lat.  Ostatecznie z tego zrezygnowano i wiek dziecka do 14 lat 

pozostaje przesłanką negatywną skierowania 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 administracyjnej? 

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 epidemii 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 dostanę podwyżkę? 

 

Niezależnie od terminu skierowania do pracy przy zwalczaniu 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 umowę? Co, jeśli dyrektor nie wystawi aneksu? 

 

Podwyżka wchodzi w życie z mocy prawa. Nie jest konieczne podpisanie aneksu 

do umowy o pracę, aby była skuteczna.  

 

3) Słyszałam o podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego przy skierowaniu do pracy 

przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym do 200%. Od kiedy ta 

podwyżka obowiązuje? 

 

Już od 29 listopada 2020 r. powinno być naliczane wynagrodzenie w 

podwyższonej stawce. 

  

VII. Wysokość wynagrodzenia za pracę z pacjentem covidowym 
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1) Pracuję z pacjentem covidowym. Nie zostałam skierowana 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 związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) przewidywała taki 

dodatek dla osób pracujących z pacjentem covidowym, 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 podwyższenie wynagrodzenia następowało z mocy 

prawa. Niepotrzebny był aneks do umowy, niepotrzebna była zgoda dyrektora 

podmiotu leczniczego.  

Pomimo uchylenia tej regulacji aktualne pozostały polecenia Ministra Zdrowia w 

sprawie wynagrodzeń.  Przysługuje ono m.in. pielęgniarkom i położnym pracującym 

w placówkach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które mają bezpośredni 

kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ponadto -

pracującym w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym 

lotniczych zespołach ratownictwa, jak również wykonującym czynności diagnostyki 

laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia 

covidowego, 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 cywilnoprawnej.  

 

VIII. Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe 

 

1) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. Czy jak zachoruję na 

covid / zostanę skierowana na kwarantannę / 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 

podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej przy zachorowaniu po 29 listopada 2020 r. otrzymają zasiłek 

chorobowy 100%.  
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2) Jestem pielęgniarką. Pracuję w domu pomocy społecznej. 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 

podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej przy zachorowaniu po 29 listopada 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 społecznej świadczących usługi 

całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w 

podeszłym 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 całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach 

zapewniających 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 chorobowy 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę 

skierowana na kwarantannę / izolację / izolację w warunkach domowych? 

 

W przypadku izolacji – nie. W pozostałych przypadkach tak.  
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6) Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym z pacjentami Covidowymi? 

Czy dostanę wynagrodzenie chorobowe 100%, jeśli zachoruję na Covid / zostanę 

skierowana na kwarantannę / izolację / izolację w warunkach domowych? 

 

Niestety nie, wynagrodzenie chorobowe będzie w podstawowym 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 chorobowe 100% w 

opisanych przez Panią przypadkach, a 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. 2113), która weszła w życie w tym samym dniu zniosła te uprawnienia. 

 

7) Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym z pacjentami Covidowymi? 

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? 

 

Tak, z wyłączeniem izolacji. 

 

8)  Jestem pielęgniarką. Pracuję w podmiocie leczniczym z pacjentami 

Covidowymi? 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? 

 

Niestety nie. Wyrównanie wstecz dotyczy tylko zasiłku chorobowego we 

wskazanych przez Panią przypadkach, z wyłączeniem 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 ZUSu, który przesłał przelew z 

zasiłkiem chorobowym, którego dotyczy wyrównanie). ZUS nie dokona 

wyrównania z urzędu.  

Wystarczy proste pismo z powołaniem się na przyznany zasiłek, podaniem 

własnych danych osobowych, datą przelewu z pierwotnie wypłaconym 

zasiłkiem i prośbą o wyrównanie. Nie trzeba podawać, żadnych podstaw 

prawnych. 

 

IX. Klauzula dobrego samarytanina 
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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 epidemię?   

 

Tak, od 29 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. klauzula dobrego samarytanina. 

Dotyczy ona wyłącznie opieki nad pacjentem Covidowym. Jednak sam fakt 

epidemii nie zwalnia z odpowiedzialności. Muszą wystąpić „szczególne 

okoliczności”. 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 wystąpiłyby w pracy poza epidemią. Ostatecznie znaczenie 

tego sformułowania wypracowane zostanie w orzecznictwie sądów. 

    

2) Na początku epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad pacjentem Covidowym. 

Czy mogę liczyć na łagodniejsze traktowanie w postępowaniu karnym ze względu 

na epidemię?   

 

W prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą stosuje 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 epidemicznego, czyli od 14 marca 2020 r.  

 

3) W czasie epidemii zdarzył mi się błąd przy opiece nad pacjentem nieCovidowym. 

Czy mogę liczyć na łagodniejsze traktowanie w postępowaniu karnym ze względu 

na epidemię?  

 

Niestety klauzula dobrego samarytanina dotyczy tylko opieki nad pacjentem 

Covidowym.  

NRPiP niezmiennie apeluje do ustawodawcy o złagodzenie odpowiedzialności 

karnej również w przypadku opieki nad pacjentami innymi niż Covidowi, 

argumentując, że epidemia ma wpływ na stan całe służby ochrony zdrowia, a nie 

wyłącznie w segmencie bezpośrednio skierowanym do opieki nad pacjentem 

Covidowym. Jak dotąd nie zostaliśmy wysłuchani.  

 

 

  


