
Warszawa, 16 września 2020

ZPŚ.050.163.2020

Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Beniamina Godylę na 14. 

Posiedzeniu Senatu w dniu 18 sierpnia 2020 r., w sprawie przyznania lekarzom 

podstawowej opieki zdrowotnej uprawnień, na podstawie których mogliby oni kierować 

pacjentów na wykonanie testów na obecność koronawirusa, uprzejmie informuję, 

że zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2020 r. (Dz. U. M. Z. z 2020 r. poz. 54) 

został powołany Zespół do spraw opracowania strategii testowania działań związanych 

ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19;

2) ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych 

podmiotów i służb do walki z COVID-19; 

3) opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

4) analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali 

jednoimiennych; 

5) opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych; 

6) opracowanie strategii postepowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, 

w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Obecnie do sieci mobilnych punktów drive-thru należy 262 podmiotów, a ich liczba jest 

sukcesywnie zwiększana. Lista mobilnych punktów pobrań dostępna jest na stronie 

internetowej, link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran. 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran
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W odniesieniu do pytania o wsparcie finansowe dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz jej oddziałów terenowych, uprzejmie informuję, że w roku bieżącym środki 

na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzą z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 oraz z rezerw celowych, w których dokonano zmiany 

przeznaczenia na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374 z późn. zm). W ramach środków przekazywanych z ww. rezerw 

uruchamiane są również środki dla stacji sanitarno-epidemiologicznych 

z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym również na nadgodziny. 

Dodatkowo, stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzymały z ww. rezerw środki 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochronnego i środków ochrony osobistej, zakup 

testów i odczynników do własnych laboratoriów wraz z przeprowadzeniem odpowiednich 

prac dostosowawczych, a także zakup usług testowania u podmiotów zewnętrznych 

oraz sprzętu dla laboratoriów WSSE. 

Dotychczas na zwiększenie wydatków powiatowych i wojewódzkich stacji 

sanitarno-epidemicznych uruchomiono środki w wysokości ponad 95 mln zł, a kolejne 

wnioski są w trakcie procedowania. Należy jednak podkreślić, że wnioskującymi 

o wydanie decyzji zwiększających budżety tych jednostek są właściwi wojewodowie, 

natomiast wydawanie decyzji znajduje się w kompetencji Ministra Finansów 

(Minister Zdrowia merytorycznie opiniuje złożone wnioski). Dlatego też posiadane 

przez Ministerstwo Zdrowia dane są stale aktualizowane stosownie do informacji 

o wydanych ostatecznie decyzjach przekazywanych z Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że trwają prace nad rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania 

pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne 

dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, zgodnie z którym 

w czasie trwania epidemii maksymalna wysokość tego dodatku zostanie zwiększona 

z 25% do 75%.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że stacje sanitarno-epidemiologiczne 

otrzymały w bieżącym roku środki pozwalające na podwyższenie wynagrodzenia 

pracowników średnio o 500 zł miesięcznie na etat. Dodatkowo pracownicy inspekcji 

sanitarnej wykonujący czynności medyczne objęci są ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
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zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zgodnie z którą ich wynagrodzenia 

podwyższane są 1 lipca każdego roku zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi 

z przywołanej ustawy.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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